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Forord 
Denne tekst er et resultat af forskningsprojektet Basispladspædagogik og 
institutionskultur som er gennemført 2007-2009. Projektet er finansieret af 
Købehavns Kommune og midler fra det daværende Ministerium for Familie- og 
Forbrugeranliggenders pulje ”Bedre kvalitet i dagtilbud” under initiativet ”Indsats for 
socialt udsatte børn i dagtilbud”. Forskningsarbejdet har været gennemført af cand. 
mag., ph.d. Bjørg Kjær i samarbejde med pædagog, cand. pæd. pæd. Marianne Bech 
Larsen, lektor i pædagogik på Professionshøjskole UC-Vest. Marianne Bech Larsen 
har medvirket gennem forskningsforløbet i et omfang der svarer til omkring 20 
procent af den samlede arbejdsopgave. Lektor på DPU Charlotte Palludan har været 
tilknyttet projektet som kollegial reviewer og har givet værdifulde kommentarer. 
Ansvaret for den færdige rapports tekst og udformning er dog alene Bjørg Kjærs. 

For øvrige kommentarer, indspil, inspiration mv. skal nævnes André Danielsen, UC-
Syd, Krister Svensson, Playdesign Sweden, Kim Larsen, UC-Vest, samt fra UCC Hanne 
Nørlem-Sørensen, Mette Siersted, Lone Larsen, Karen-Ditte Nielsen, Jens Christian 
Jacobsen, Peter Mikkelsen, Ruth Mulvad.  

Tak til alle for støtte og hjælp. 

Sidst, men slet ikke mindst et stort tak til personale og børn i de fire københavnske 
institutioner med basispladser som aktivt og engageret har medvirket til at skabe et 
materiale som har givet indsigt i deres arbejde. 
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Kapitel 1 

Baggrund og 
forskningsspørgsmål 
Som et led i den pædagogiske kvalitetsudvikling igangsatte Københavns Kommune i 
efteråret 2007 de to projekter: ”Familiepladser i Københavns Kommune” og 
”Basispladser i Københavns Kommune”. Begge projekter med finansiering fra den 
ministerielle udviklingspulje ”Kvalitet i dagtilbud”. Projekterne blev samlet under en 
fælles hat i projektbeskrivelsen ”Familie- og basispladsprojektet”. De to projekter har 
en del til fælles, men også elementer som adskiller dem. I begge projekter indgår 
institutioner som arbejder med børn i forskellige former for og grader af psykosociale 
vanskeligheder. I Basispladsprojektet deltager desuden institutioner som har 
basispladser for børn med en række forskellige funktionsnedsættelser og  
fysiologiske vanskeligheder. Specialinstitutioner indgår ikke i nogen af projekterne. 
Begge projekters institutioner deltager i en effektundersøgelse, under ledelse af 
Bente Jensen, DPU. Familiepladsprojektet er et klassisk udviklingsprojekt med fokus 
på etablering af en ny pladskategori i et antal institutioner som har udtrykt interesse 
for et sådant arbejde. Basispladsprojektets udgangspunkt var noget anderledes i og 
med at det fokuserede på en allerede eksisterende og etableret pladskategori i 
Københavns Kommune. Basispladser er pladser, hvortil børn visiteres på baggrund af 
alvorlige problemstillinger af psykosocial, neurologisk eller anden art. Dette sker 
efter et udredningsforløb og behandling i et centralt visitationsudvalg. 
Basispladserne er placeret i almindelige dagtilbud, som har profileret sig i forhold til 
specifikke problemstillinger. Oftest er basispladserne samlet i en basisgruppe, 
således at den særlige indsats gennemføres mere eller mindre adskilt fra 
institutionens øvrige pædagogiske arbejde. Et antal institutioner med basispladser 
har dog blandet børn i basispladser og børn i almindelige pladser og udfører således 
den særlige pædagogiske indsats i tæt samspil med institutionens samlede 
pædagogik. Udviklingsprojektet i Basispladsprojektet har fokus på at beskrive og 
udvikle den eksisterende praksis. Basispladsprojektet er desuden specielt da det ud 
over en udviklingsdel også indeholder en særskilt kvalitativ forskningsdel: 
”Basispladspædagogik og institutionskultur”.  

Afgrænsning og bestemmelse af projektets genstandsfelt 
Forskningsprojektet er motiveret af Københavns Kommunes ønske om at der skulle 
produceres forskningsmæssig viden om en del af det pædagogiske praksisfelt som er 
sparsomt udforsket i Danmark, nemlig arbejdet med børn som lever deres 
dagtilbudsliv i mødet med særlige pædagogiske indsatser. Københavns Kommune 
har historisk set etableret pædagogiske tilbud gennem projekter og knopskydning 
som er blevet til ved at lokale kræfter eller den centrale forvaltning har taget initiativ 
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til at håndtere et specikt problem eller behov. I dag fremstår København derfor som 
en kommune med en vifte af forskellige dagtilbud, som spænder mellem at være 
rettet mod det typiske 0-6-årige barn over individuelle støttepædagogordninger og 
basispladsordninger til segregerede specialinstitutioner for børn med specifikke eller 
blandede funktionsnedsættelser. En ekstern evaluering fra 2006 pegede på et 
manglende overblik over og sammenhæng i den socialt forebyggende og 
intervenerende indsats i forhold til børn og unge i kommunen (Hansen, Malmgreen 
og Højland 2006). Københavns Kommune har derfor i første omgang valgt at 
fokusere på at skabe større indsigt i og viden om den eksisterende indsats i forhold til 
børn i psykosociale vanskeligheder, hvorfor de øvrige målgrupper i basispladserne er 
udeladt i denne forbindelse. Man kan derfor ikke uden videre overføre resultaterne 
fra nærværende undersøgelse til arbejdet med andre målgrupper i samme 
pladskategori. Formodentlig vil det efter nærmere udforskning af arbejdet i 
institutioner med basispladser for børn med forskellige neurologiske og fysiske 
dysfunktioner være muligt at sammenligne indsatserne på tværs af målgrupperne. 
Dette ligger dog udenfor det gennemførte projekts rammer. 

Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med de fire institutioner, som også samtidig 
er genstand for forskningen: Eksperimentalinstitutionen, Udflytterbørnehaven 
Kattingeværk, Læssøegården og Behandlings- og Udflytterbørnehaven 
Asmundsminde. Det er institutioner som er udvalgt fordi der i Københavns Kommune 
er erfaring for at de gennem en årrække har været særligt gode til at arbejde med 
børn i psykosociale vanskeligheder. Der har således gennem årene udviklet sig en 
praksis for at visitere børn i meget alvorlige psykosociale vanskeligheder til en af 
disse institutioner. Det har været et ønske fra Københavns Kommunes side, at 
forskningsundersøgelsen fokuserede på institutioner med mange års erfaring med 
netop dette arbejde, således at der var mulighed for at forsøge at afdække og tage 
ved lære af eventuelle gode erfaringer. Den primære interesse samlede sig dog om 
simpelthen at skabe nærmere og mere systematiseret forskningsmæssig indsigt i 
hvad nogle af Københavns bedste dagtilbud til målgruppen indeholder. 

I forlængelse af en række øvrige lokale og nationale initiativer etablerede 
Københavns Kommune en særlig fokusering i såvel udviklings- som forskningsdelen 
på det pædagogiske arbejde med børns trivsel og læring, samt på 
forældresamarbejdet. 

Forskningsspørgsmål 
På denne baggrund har forskningsprojektet udgangspunkt i følgende 
forskningsspørgsmål: Er der en særlig basispladspædagogik i arbejdet med børn i 
psykosociale vanskeligheder i Københavns Kommune? Hvis, der er: hvori består den 
og på hvilke måder kan vi konstatere at den adskiller sig fra øvrig pædagogik? 

I fald der ikke er en basispladspædagogik, er der da flere? I givet fald, er der noget 
der går igen på tværs af forskellighederne? Kan vi på den baggrund sige noget om 
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hvad der skaber god praksis for børn i psykosociale vanskeligheder? Er der med 
andre ord institutionskulturelle forhold som kan siges at fremme god praksis, 
uafhængigt af den specifikke pædagogiske tilgang? 

Disse spørgsmål er udgangspunktet for udforskningen af de medvirkende 
institutioner. 

Målet består altså ikke i at beskrive de medvirkende institutioners pædagogiske 
tilgange og metoder enkeltvis, men derimod i at fremhæve de eventuelle fælles 
kulturelle træk, som på baggrund af undersøgelsesmaterialet kan identificeres. For 
yderligere information om institutionerne specifikt kan henvises til de respektive 
institutioners hjemmesider hvorfra blandt andet årsplaner kan downloades. Tre af 
institutionerne har tidligere været genstand for forskningsmæssig interesse. 
Læssøegården medvirkede i Socialforskningsinstituttets undersøgelse af 
familieorienterede daginstitutioner (Grønhøj og Schultz Jørgensen 1984) samt i 
senere undersøgelser af daginstitutioner og social arv. Behandlings- og 
Udflytterbørnehaven Asmundsminde var i 1991 genstand for en evaluering af det 
pædagogiske arbejde, med udgangspunkt i daværende og tidligere forældres 
vurdering af børnehavens betydning for deres børn (Sjöberg 1991, Fenger 1993). 
Eksperimentalinstitutionens arbejde er formidlet gennem institutionens leder 
gennem mange år Lene Linds bøger, fx På vej – men hvorhen? (1998) og Forstå mig 
dog! (2000). Dette materiale indgår i den samlede analyse som historisk, pædagogisk 
og forskningsmæssigt baggrundsmateriale, men refereres ikke særskilt, især på 
grund af afstanden i tid.  

Videnskabelig tilgang  
Forskningsprojektets navn er Basispladspædagogik og institutionskultur og som det 
fremgår af titlen, er undersøgelsen forankret i kulturanalytiske forskningstraditioner. 
Den grundlæggende intention består i at undersøge nogle af de kvalitative 
indholdsmæssige aspekter ved pædagogisk arbejde - og gøre det ved at interessere 
sig for det der etableres i et specifikt institutionsinternt perspektiv. 

Projektet indskriver sig i en forskningstradition som søger at etablere viden ”om den 
pædagogiske praktik [….] gennem empiriske undersøgelser af den sociale verden og 
den pædagogiske praktik samt gennem teoretisk/videnskabelige forklaringer af 
relationen mellem den pædagogiske praktik og de forhold som betinger praktikken, 
dvs. gennem undersøgelser af på hvilket grundlag og hvordan den pædagogiske 
praktik er kommet i stand” (Brinkkjær og Nørholm 2000:44). I denne forbindelse 
betyder dette, at vi har til opgave at undersøge nogle bestemte dele eller aspekter af 
de forhold som betinger praksis, nemlig de institutionskulturelle. Dette indebærer, at 
undersøgelsen har til hensigt at bidrage til forståelsen af hvad der eksisterer af social 
og kulturel praksis på dagtilbudsområdet.  
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Nærværende undersøgelse er altså et kvalitativt studie med kulturanalytisk tilgang. 
At undersøgelsen er kvalitativ indebærer muligheden for at afsøge en 
problemstilling, justere den i takt med større indsigt og identificere og fokusere på 
områder som ikke på forhånd var udvalgt, men som i løbet af processen viser sig at 
være centrale. 

Det kulturanalytiske indebærer en ambition om at fremdrage det selvfølgelige og 
implicitte for at tydeliggøre det og analysere de indre sammenhænge, dilemmaer, 
paradokser, konflikter. Den egentlige interesse i en sådan analyse handler om at 
afdække de mønstre og logikker som ordner og systematiserer menneskers 
handlinger, positioner, roller og relationer og giver dem mening. 

Institutionsbegrebet anvendes i kulturvidenskabelige og sociologiske sammenhænge 
som et komplekst analytisk begreb. Det indebærer at selv om dette er et studie af 
konkrete institutioner, er det centrale ikke at beskrive institutionen, sådan som vi 
betragter den i et hverdags- eller common-sense-perspektiv, men derimod at 
beskrive institutionen som ”en social sammenhæng med konventioner, rutiner, 
forpligtelser og statussystemer” (Gulløv 2004: 56).  

Institutionskultur kan her defineres som et samlet kompleks af: 

- de holdninger (dvs. synet på børnene (basisbørn og andre børn), 
arbejdsopgaven, forældrene, pædagogik) 

- den viden (dvs. uddannelsesmæssige kvalifikationer, teoretisk ballast, intern 
og ekstern efteruddannelse, erfaring, erfaringsopsamling, og -deling) 

- den organisering (dvs. den konkrete virkeliggørelse/implementering af 
visioner og hensigter) 

- den kollegialitet (dvs. normer for hvordan man arbejder sammen som 
kolleger) 

- den faglige identitet (hvordan opfatter man sin professionelle rolle som 
pædagog) 

som personalet møder børnene, forældrene og opgaven med. 

Kultur kan altså forstås som en samlebetegnelse, der dækker den 
betydningsbærende og betydningsskabende praksis, personalet etablerer med 
hinanden og som udgør institutionens interne rammer og forudsætninger for det 
pædagogiske arbejde.  Der er naturligvis forbindelser til de ydre rammer, vilkår, 
normeringer, kvalifikationer osv. og sådanne forhold vil blive nævnt i de relevante 
sammenhænge. Det centrale fokus i denne undersøgelse er imidlertid på de interne 
institutionskulturelle forhold. 

At kultur er en form for samlebetegnelse, der søger at beskrive og analysere 
helheder betyder ikke, at alt er med. Det betyder blot, at undersøgelsesarbejdet 
leder efter de mønstre og sammenhænge som er mulige at identificere i mødet med 
institutionerne. Det betyder også, at undersøgelsen interesserer sig for de mønstre, 
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sammenhænge og betydningsdimensioner, personalegrupperne på forskellige måder 
selv er med til at etablere. 

Forskningsprojektet fik fra start til opgave at fokusere på de gode erfaringer og 
undersøge de gode eksempler med henblik på at afsøge hvori kvaliteten består og 
hvilke institutionskulturelle forhold som betinger eller skaber disse kvaliteter.  

Hvorfor studere undtagelser? 
At arbejde i en etnografisk forskningstradition indebærer at man forsøger at udnytte 
de erkendelsesmæssige muligheder der ligger i mødet med felten og empirien, altså 
med den virkelighed som studeres. Det betyder at forskerens forforståelser ikke er 
fejl som skal elimineres, men erkendelsesmæssige vilkår som skal udnyttes. Vores 
møde med institutionerne fandt således sted med forforståelser præget af mange 
års studier af og arbejde i dagtilbud. Forforståelsen bestod således i et vist overblik 
over feltet og de problematikker som har præget dets historie, vilkår og kultur i de 
seneste årtier. Vi har desuden været og arbejdet i mange dagtilbud og kender derfor 
de gængse dramaturgier, stemninger og logikker, sådan som de træder frem i 
dagligdagens aktivitet. I de allerførste feltnotater omhandlende forskernes møde 
med de gode eksemplers institutioner, kan det efterfølgende konstateres at disse 
møder gav en oplevelse af at træde ind i en anden tid, i en slags tidslomme. Der var 
en tydelig fornemmelse af noget anderledes. En anderledes stemning, et anderledes 
lydbillede, et anderledes tempo, en anderledes måde at blive mødt af børn og 
voksne, et anderledes samspil mellem personale og børn både med hensyn til 
kvantitet og karakter.  

De fleste andre steder møder man en stemning af leg, hygge, personlighed, 
hjemlighed. Lethed og overblik omkring personalets kontakt med børnene og 
hændelser i institutionen. Der er konflikter og børn bliver trøstet, skældt ud og rost. 
Når en voksen starter en aktivitet, læser en bog, sætter sig og snakker med et barn, 
samler børn sig i nærheden. Telefoner ringer, beskeder gives, voksne snakker, børn 
leger. Der er mange afbrydelser og iagttagelser af pædagoger der er i gang med flere 
ting på en gang. 

At træde ind i de gode eksemplers institutioner gav altså et anderledes indtryk end 
den der oftest indfinder sig, når man som fremmed kommer første gang. En 
stemning af virksomhed, arbejdsomhed og ro. Seriøsitet, fordybelse og intensitet 
omkring kontakten mellem børn og voksne og en dyb koncentration hos de voksne 
om den igangværende aktivitet. Oplevelsen af lydrummet var også markant. De gode 
eksemplers lydmiljø adskilte sig både fra det massive støjhelvede og fra det 
kontrolleret stille. Noget i pædagogikken – helt tydeligt ikke i de fysiske rammer1 - 
sørgede for at der hverken opstod en mur af overanstrengte børnestemmer eller 

                                                             
1 Iagttagelsen blev gjort i meget forskellige fysiske rammer, i små og store lokaler, i busser og 
udendørs. 
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pinlig, uforløst lavmælthed. Det var ikke fordi der ikke var gråd eller andre 
følelsesudtryk. Det var der – ind i mellem meget voldsomme. Alligevel var lydbilledet 
på et niveau og havde en karakter, som gjorde, at man stadig kunne orientere sig og 
tænke over hvad man så og hørte.  

Denne anderledeshed ledte i takt med indsigten i hvad der kendetegner de gode 
eksempler, opmærksomheden hen på om denne anderledeshed kunne være en af 
forudsætningerne for – eller måske resultaterne af og tegnene på – den gode 
kvalitet.  Var der med andre ord tale om at denne fornemmelse af tidslomme havde 
kvaliteter som gør den værd at stræbe efter?  

Forskningsmetodisk udgør en sådan indledende oplevelse af at træde ind i et 
institutionelt rum som er anderledes i en positiv forstand, et væsentligt 
udgangspunkt for det videre undersøgelsesforløb og analysen. Forskningsmæssigt er 
det nødvendigt at arbejde med en kritisk analytisk tilgang ikke kun til 
genstandsfeltet, men også til egne oplevelser og erfaringer. En del af den 
efterfølgende proces handler derfor om at efterprøve om førstehåndsindtrykket 
holder ved nærmere eftersyn – eller om det viser sig at være et besnærende og 
forførende overfladefænomen. Der kunne fx være tale om usædvanligt charmerende 
og søde mennesker som gjorde sig særligt umage pga. forskningens interesse. Det 
kunne være disse medarbejderes personlige egenskaber som udgjorde det 
efterstræbelsesværdige. Det kunne være, at arbejdet ved nærmere undersøgelse 
viste sig at være usammenhængende, modstridende, ustabilt etc. Den indlagte 
metodiske triangulering er et forsøg på at modvirke at forskningen enten forføres af 
løsrevne indtryk eller begrænser sig til at be-, eller afkræfte tidligere indsigter.  

Vi kan dog allerede nu afsløre, at pædagogikken i de gode eksempler udviser nogle 
træk, som i en positiv forstand kan siges at være i god utakt med samtiden, dvs. at 
der er tale om pædagogikker som ikke er en del af aktuelle modebølger. Det 
pædagogiske praksisfelt har gennem årene været præget af at nye ideer, teorier eller 
metoder tilsyneladende har spredt sig pludseligt og meget hurtigt. Eksempler kunne 
være teorien om de mange intelligenser og ideer om anerkendende pædagogik. Det 
tempo hvormed disse inspirationer er blevet spredt og omfanget og karakteren af 
spredningen kunne tyde på, at der er tale om mere eller mindre overfladiske 
italesættelser som ikke nødvendigvis har nogen videre forbindelse til det udførende 
niveau (jfr. Kjær og Smidt 2002, Palludan 2007).  Fænomenet har ledt til diskussioner 
af om sådanne modebølger er gammel vin på nye flasker, ubetydelige krusninger på 
overfladen osv. Tilsvarende er eksisterende praktikkers stabilitet og 
bemærkelsesværdige konstans blevet påpeget.  

I modsætning hertil har disse institutioners tilgange rødder i specifikke fagtraditioner 
med forskelligt udspring i tid og rum. Uden at være stivnede er disse pædagogikker 
tilsyneladende fastholdt, udbygget og udviklet til aktuelt at fremstå som usædvanligt 
velgennemført pædagogik. Det peger på, at pædagogisk kvalitet tager tid at opbygge 
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og kræver ressourcer i form af en hensigtsmæssig normering, supervision, og efter- 
og videreuddannelse af personale og ledelse. Det tager tid dels at opbygge og 
etablere, dels at udbygge, supplere og udvikle. En genkommende erfaring er da også, 
at det alle steder tog mange år – minimum 10-15 år – at sætte kursen og finde 
brugbare metoder at virkeliggøre de pædagogiske ideer. Til gengæld er den valgte 
pædagogik velmotiveret, velforankret og personalet har en meget dyb indsigt i de 
metodiske aspekter og et stærkt analytisk beredskab som tages i anvendelse i såvel 
problemforståelse som i omsætning af pædagogiske ideer og målsætninger til 
praksis. Pointen er at det tager tid at blive fremragende dygtig til en 
pædagogik/pædagogisk retning. Den langsomhed har præget de gode eksemplers 
institutioner, som har haft mulighed for at lægge en pædagogisk kurs og være 
konsekvente og grundige i arbejdet med den. Nye impulser er tydeligvis blevet 
indarbejdet, men på måder som har forankret dem solidt i det eksisterende 
metodiske og vidensmæssige grundlag og dermed har det været muligt at 
transformere principper, ideer og teoretiske begreber til pædagogisk metodisk 
arbejde. Det giver en fornemmelse af, at være i selskab med personalegrupper som 
ikke er med på de sidste pædagogiske noder. Til gengæld er den faglige dybde, det 
metodiske arbejde og den praktiske forankring præget af grundighed og soliditet.  

Anderledesheden 
Den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe har med et eksempel fra sin egen 
praksis som lærer i drama og dans, beskæftiget sig med hvad der skaber motivation, 
udvikling og kreativitet. Gennem årtier har han set hvordan elever agerer, når de får 
til opgave frit at lave deres egen dans. Efter ganske få minutter har stort set alle 
elever fundet frem til sine egne, foretrukne, stereotype bevægelser som gentages 
uden ophør. Den frie dans er således efter en yderst kort afsøgningsperiode for de 
fleste børns vedkommende præget af ufri repetition af begrænsede færdigheder, 
som derefter ikke udvikles eller udvides (Ziehe 2004).  Hvis børnene derimod får lagt 
begrænsninger fx i form af ydre vilkår ind i opgaven, bliver eksperimenterne langt 
flere og kreativiteten større. Det kan være en regel om at den ene fod skal være som 
klistret fast til gulvet. Reglen aktiverer et kreativt potentiale, fordi den ændrer 
barnets muligheder for at følge kendte vaner og mønstre, hvilket åbner for at finde 
nye veje og etablere nye mønstre. Dermed hjælper den voksne barnet til at åbne sig 
mod verden og sig selv i stedet for at lukke sig om sig selv. En præsentation af 
eksisterende dansemønstre kan på tilsvarende vis inspirere til nye kombinationer. I 
så fald nærmer man sig dannelse. Man kunne kalde denne proces for læring eller 
udvikling. 

Denne pointe om at begrænsning skaber kreativitet har indlysende implikationer i 
forhold til arbejdet med børn. Men vi vil her introducere den tanke, at et tilsvarende 
princip er på færde hos personalet i de gode eksemplers institutioner. Den positive 
anderledeshed som præger disse personalegrupper ser ud til at være forbundet med 
at de ved at foretage pædagogiske valg og tage konsekvenserne af disse valg, har sat 
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nogle begrænsninger op som har skabt pædagogisk kreativitet, fordybelse og 
udvikling. De har fokuseret på noget bestemt; nemlig at arbejde med børn i 
psykosociale vanskeligheder og at gøre dette arbejde i et aktivt inkluderende miljø. 
De har bestemt sig for at ville være gode til noget bestemt i forhold til disse børn og 
de har kombineret denne beslutning med en sammenhængende pædagogisk 
overbygning. Denne fokusering har skabt muligheder fordi den systematisk er blevet 
kvalificeret af faglig kollegial sparring, ekstern supervision, efter- og 
videreuddannelse, og fordi loyaliteten med børnene er det helt centrale element i 
denne kvalificering af arbejdet. Hvordan alt dette manifesterer sig i personalets 
møder med hinanden, med forældrene og med børnene, handler denne rapport om.
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Kapitel 2 

Metodologiske overvejelser 
Hvad kan denne undersøgelses format, metode og materiale bidrage med? 

Det at der er tale om en kvalitativ kulturvidenskabelig undersøgelse har en række 
metodiske konsekvenser. Der må produceres et materiale som kan belyse de 
centrale spørgsmål og som fastholder en kulturanalytisk tilgang med fokus på de 
betydninger der på forskellige måder produceres af og i personalegrupperne. 
Betydning skabes når sproget tages i anvendelse som når pædagoger fortæller om 
deres arbejde, om institutionen, om børnene, om forældrene, om samarbejde osv. 
Men betydning skabes også i det daglige samspil med kollegaer, børn, forældre og 
andre.  

Nærværende undersøgelse har hjemme i en forskningstradition som ved hjælp af 
etnografiske metoder studerer institutionslivets praksis i sin unikhed og specificitet 
for at afdække bestemte fænomener og problemstillinger (fx Palludan 2005, Gulløv 
1999). Undersøgelsen placerer sig i en position mellem det distancerede blik udefra 
og det nære studie af den individuelle case.  

I forskningsdesignet er indlagt et kritisk analytisk perspektiv, hvilket indebærer, at 
det i udgangspunktet ikke er taget for givet, at forskningsprocessen afdækker god 
eller hensigtsmæssig pædagogisk praksis og institutionskultur. Derimod er der tale 
om at foretage en afsøgning, med henblik på at undersøge om det er muligt at 
identificere karakteristiske træk og vurdere deres funktionalitet i forhold til 
opgaveløsningen. En sådan vurdering forudsætter for det første at der etableres 
forskningsbaserede vurderingskriterier, hvilket beskrives i kapitel 5 om god praksis. 
For det andet forudsætter det en empirisk variation som gør det muligt at foretage 
en konkret, materialemæssig sammenligning. En sådan variation er søgt opnået ved 
at undersøge fire institutioner med principielt ens eller meget nært beslægtede 
målgrupper. For det tredje skal variationen medvirke til at vurdere det 
forskningsmæssige og metodiske designs hensigtsmæssighed. Er det med andre ord 
muligt med det valgte design at opfange forskelle på de centrale 
vurderingsparametre? Er det muligt at opfange eksempler på både hensigtsmæssige 
og mindre hensigtsmæssige forhold?  

På baggrund af analysen af materialet er vurderingen, at designet lever op til disse 
krav. Det indebærer, at materialet ud over de gode eksempler som præsenteres, 
også indeholder eksempler på mindre velfungerende forhold. Disse redegøres der 
dog ikke eksplicit for i rapporten dels fordi den forskningsmæssige opgave handler  
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om at fokusere på de gode eksempler og rammerne derfor ikke tillader en 
tilstrækkelig dybtgående redegørelse for de mindre hensigtsmæssige eksempler. 
Dels af forskningsetiske årsager, da den undersøgte population er så lille, at der kan 
være fare for at en nøjagtig specifikation også af mindre gode eksempler vil kunne 
nedbryde princippet om anonymitet.  Alt materiale og alle eksempler indgår 
imidlertid på lige fod i det analytiske arbejde og i den samlede erkendelsesproces.  
Det væsentligste analytiske grundprincip er sammenligningen (komparationen). 
Denne komparation foregår i to dimensioner: dels forholdes de nye fund med fund 
gjort i tidligere, sammenlignelige undersøgelser. Dels sammenlignes de gode 
eksempler med de mindre gode såvel i dette materiale som i andre undersøgelsers. 

Det er vigtigt at understrege, at de gode eksempler som præsenteres i nærværende 
rapport adskiller sig fra mængden. I første omgang via Københavns Kommunes 
udvælgelse af de fire deltagende institutioner. Disse institutioner er udvalgt på 
baggrund af en kombination af forvaltningens vurdering og institutionernes egen 
interesse for at medvirke. Flere institutioner end de fire endelige, havde i den 
indledende fase ønsket at medvirke. I anden omgang er der tale om en konsekvens 
af analysen, som på baggrund af eksisterende dansk kvalitativ forskning på området, 
foretager en vurdering af forskelle på mere og mindre hensigtsmæssig praksis. Der er 
altså ikke tale om indsigter og fund som kan siges at gælde for alle dagtilbud – heller 
ikke hvis vi begrænser os til at tale om dem der arbejder med børn i psykosociale 
vanskeligheder. Tværtimod er de fremdragne eksempler løftet frem netop fordi de 
på baggrund af den eksisterende viden adskiller sig fra det generelle billede. Bente 
Jensens kvantitative undersøgelse af pædagogers egen vurdering af arbejdet med 
udsatte børn tyder på, at en langsigtet, målrettet og bevidst indsats for disse børn: ”.. 
ikke ser ud til at være udviklet i ret mange danske daginstitutioner i dag” (Jensen  
2007: 87). Det vil sige, at der her er tale om et studie i undtagelsen. Det indebærer at 
resultaterne udelukkende er repræsentative for den del af materialet som er løftet 
frem i rapporten, nemlig de gode eksempler.  

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget autoritativt om 
dagtilbudsfeltets relative forhold mellem de særligt gode eksempler, de gode 
eksempler, de mindre gode eksempler og de dårlige eksempler. Ingen ved altså hvor 
store dele af danske dagtilbud der ville placere sig forskellige steder på en 
kvalitetsskala. Af den simple årsag, at en sådan kvalitetsskala ikke eksisterer, ligesom 
der ikke er udviklet et undersøgelsesredskab der kan siges at undersøge 
almenpædagogisk kvalitet i dagtilbud i stor skala. Nærværende undersøgelse kan 
forstås som et bidrag til et sådant arbejde. 
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Antallet af institutioner er motiveret af en vægtning af henholdsvis ønsket om 
kvalitativ indsigt på den ene side og muligheden for at skabe mest muligt overblik på 
den anden.  Der er således ikke tale om fire enkeltstudier, men om en afdækning af 
mulige fællestræk i fire udvalgte institutioner. 

Metodisk design 
Undersøgelsens metodiske design indeholder et kritisk analyserende blik på 
forholdet mellem italesættelse og handling. Dette uddybes i kapitel 6. Designet 
adresserer endvidere problemet med at få reel indsigt i specifikke forhold.  

Den praktikteoretiske forskning sådan som den kendes i en Bourdieu-tradition 
(Callewaert 2003) har som udgangspunkt en vis mistro til sprogets evne til at 
formidle det som er væsentligt i en praktisk pædagogisk sammenhæng, som ud over 
de sproglige dimensioner har et stærkt handlemæssigt aspekt. Det er ikke nok at 
kunne formulere sig sprogligt om pædagogik, sådan som man gør i 
pædagoguddannelsen, i årsplaner, pædagogiske læreplaner – og interview. Det er 
også nødvendigt at kunne gøre pædagogik, når man samspiller i praksis med børn, 
forældre, kollegaer m.fl. Grundlæggende er der to forskellige logikker på spil i det 
sproglige eller fortalte univers og det handlemæssige eller agerede univers. Det 
sproglige univers udgør sin egen praksis som knytter sig til etablering og fremvisning 
af det symbolske mesterskab. Altså til at mestre de sproglige koder og narrativer som 
giver legitimitet og troværdighed udadtil. Det handlede univers udgør på tilsvarende 
vis sin egen praksis, den knytter sig til opbygning af det praktiske mesterskab og giver 
dermed legitimitet indadtil i gruppen af kolleger. Dette opnås ved at mestre de 
handlestrategier og prioriteringslogikker som får det pædagogiske hverdagsliv til at 
fungere i praksis. Der er således ingen nødvendig eller selvfølgelig forbindelse 
mellem disse praksisformer. Tværtimod er de ofte skarpt adskilte, sådan som det 
konstateres jævnligt af pædagoger og pædagogstuderende i vurderingen af 
sammenhængen mellem uddannelse og praktik. Det udgør et særligt problem i 
udforskningen af det pædagogiske praksisfelt, eftersom man ikke kan gå ud fra at 
man kan spørge direkte om det man vil vide om den pædagogiske praksis. I vores 
sammenhæng har vi derfor opstillet en undersøgelsesmetode, som konkret 
undersøger om der er forbindelser eller adskillelser mellem de to former for 
mesterskab ved at fokusere på begge niveauer og ved i processen at undersøge 
forholdet mellem dem. 

Empiriske metoder 
Det empirisk- metodiske design bygger på et princip om at en vis 
metodetriangulering i materialeproduktionen kan kvalificere erkendelsesprocessen. 
Altså på et princip om at hvis man undersøger det samme på forskellige måder, så 
øges det samlede materiales udsagnskraft. 
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I forskningsdesignet ligger altså en intention om at forsøge at studere praksisfeltet 
på en måde som i et vist omfang kan indfange dimensioner fra såvel det symbolske 
som det praktiske mesterskab, samt forsøge at undersøge forbindelser og adskillelser 
mellem disse former for mesterskab.  

Det betyder at de metodiske valg og prioriteringer tager udgangspunkt i at etablere 
en proces i undersøgelsesforløbet, hvori de forskellige indgange til 
forskningsspørgsmålene validerer og kvalificerer hinanden, således at en indsigt som 
er blevet til på et niveau, fx i det beskrivende eller handlemæssige rum, udfordres og 
undersøges i et af de andre rum, fx det reflekterende interviewrum eller det 
diskuterende kollegiale arbejdsrum som det udspiller sig i forbindelse med 
udviklingsprojektets arbejdsprocesser i de enkelte institutioner og på fælles 
workshops. 

Grundideen går ud på at forholde sig til det faktum, at det at sige og tale om 
pædagogik følger andre logikker og har andre karakteristika end det at gøre og 
handle pædagogik.  

Undersøgelsens metodiske design består derfor af forskellige dele, som er præget af 
hver sine metodiske fordele og ulemper. Tilsammen skal de bidrage til at give en god 
og valid indsigt i de studerede spørgsmål, bidrage til at justere og kvalificere 
forskningsspørgsmål og analyse, bidrage til etablering af et specifikt 
tolkningsberedskab, samt bidrage til at vurdere betydningen af de opnåede fund.  

Det metodiske design følger således de to hovedspor: 1) pædagogikkens symbolske 
mesterskab og 2) pædagogikkens praktiske mesterskab. De to hovedspor er 
konkretiseret i tilsammen seks empirisk-metodiske strenge med parallelle 
funktioner. Tre strenge med fokus på observation af handlinger og social interaktion 
og tre strenge med fokus på sproglig formidling af det pædagogiske arbejde i 
forbindelse med forskellige interviewformer.  Desuden er skriftligt materiale 
inddraget. 

Konkret er undersøgelsesmaterialet blevet til ved tre parallelle processer, som hver 
for sig og i samspil med hinanden har bidraget til den samlede analyse.  

Den første proces tager udgangspunkt i klassisk etnografisk metode i form af 
punktvise feltarbejdsnedslag. Her har intentionen været at få en kropsligt og 
erfaringsbåret indsigt i meningsskabende processer i og omkring de udvalgte 
institutioner. Målet med denne proces er at komme tæt på. Denne proces har 
manifesteret sig i et materiale bestående af feltnoter, som er indgået i den samlede 
analyse (Ehn og Klein 1999, Kjær 2005, Emerson, Fretz & Shaw 1995).  

I. Forskningsprojektets observationsprægede del har været forankret i tre 
specifikke arenaer: 
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1) Forskerne har foretaget deltagerobservationer i form af besøg i 
institutionerne. For at mindske belastningen på personale og især børn, 
er disse observationer begrænset mest muligt og kan bedst 
karakteriseres som legitim perifer deltagelse (Wenger 2006, Rasmussen 
2008). Observationerne har haft samme fokus som undersøgelsen 
generelt, det vil sige på om der kan identificeres fælles træk dels i 
institutionerne internt og dels imellem institutionerne. 
Deltagerobservationerne har udgjort en kvalificering af interviewdelen, 
på den måde, at senere samtaler og interview med personalegrupperne 
har udnyttet de gjorte iagttagelser som udgangspunkt for yderligere 
udforskning i samtale, refleksion og diskussion med medarbejderne. 

2) Deltagerobservationer er udført ved at forskerne har deltaget i 
udviklingsprojektets seancer i de enkelte institutioner, hvor den eksterne 
konsulent har vejledt, undervist mv.  Dele af disse seancer har taget form 
af diskussioner, tematiserede samtaler mv. En stor del af disse forløb er 
ud over beskrivelser i feltnoter, helt eller delvist dokumenteret i form af 
lydoptagelser, som efterfølgende er transskriberet. 

3) Udviklingsprojektets workshops har udgjort en tredje arena for 
deltagerobservation. Her har det været muligt at se medarbejdere fra de 
særligt udvalgte institutioner i samspil med kollegaer fra de øvrige 
institutioner i udviklingsprojektet. Hermed har det været muligt at 
vurdere, hvor vidt iagttagelser i fokusinstitutionerne udgør særlige træk 
ved netop disse institutioner, eller om der er tegn på, at disse træk er 
fælles for alle basispladsinstitutioner. 

Den anden proces tager udgangspunkt i forskningsmetoder med udspring i sprog- og 
kulturvidenskabelige forskningstilgange, som dels interesserer sig for kvalitative 
interview som kilde til sagsforhold, men som især interesserer sig for hvordan 
interview, fortællinger og samtaler kan bruges til at afdække forestillingsmønstre, 
identitetspolitiske kommunikationsstrategier og narrative strategier. Målet med 
denne proces har været at forstå italesættelses- og refleksionsdimensioner blandt 
personalet. Processen har resulteret i et omfattende interviewmateriale, som er 
transskriberet i sin helhed og analyseret (Fog 1997, Scheuer 2005).  

II. Forskningsprojektets interviewdel har været forankret i følgende typer af 
specifikke samtalesituationer: 

1) Gruppeinterview med hele eller dele af de deltagende institutioners 
personalegrupper. Her har været tale om semistrukturerede 
gruppeinterview, hvor en række temaer, spørgsmål og iagttagelser har 
været diskuteret. Omdrejningspunktet har her været, at personalet 
fortalte om sin praksis. 
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2) Arbejdsmødeinterview med hele eller dele af institutionens personale. 
Disse interview har haft form af arbejdsmøder i udviklingsprojektet.  
Såvel forskere som udviklingskonsulenter har stillet spørgsmål, 
konkluderet og givet faglige indspil. Omdrejningspunktet har her været, 
at personalet udførte og viste de dele af deres praksis som har at gøre 
med kollegialt samspil, refleksion mv. 

3) I mindre omfang har der været gennemført interview med 
enkeltpersoner med udgangspunkt i særlige aspekter. 

Den tredje proces inddrager skriftligt materiale, anskuet som dele af institutionernes 
arbejde med det symbolske mesterskab. Målet med denne proces har været at få 
indblik i institutionernes skriftlige kommunikation og forholde den til de øvrige 
materialetyper. Den samlede analyse er en syntese af disse processer. 

III. Forskningsprojektets brug af skriftlige kilder har taget udgangspunkt i 
følgende materialetyper: 
1) Institutionernes præsentationsmateriale, årsplaner med pædagogiske 

læreplaner, hjemmesider mv. 
2) Interne arbejdspapirer, beskrivelser, værdigrundlag, o.a. 
3) Praksisfortællinger og refleksionsnoter produceret af institutionernes 

personale i forbindelse med udviklingsprojektet. 

Analytiske metoder 
Det analytiske design er i overensstemmelse med den hermeneutiske og 
kulturanalytiske tilgang vokset frem dels i dialog med de på forhånd givne 
fokuspunkter, dels i dialog med materialet i form af de temaer som trådte frem ved 
åbne gennemgange, dels i dialog med øvrig relevant forskning. Det empiriske 
materiale som er blevet produceret i processen er således løbende blevet analyseret 
med forskellige vinklinger.  

I det rekvirerede opdrag var på forhånd indlagt en interesse for det pædagogiske 
arbejde med børnenes trivsel, med læringsaspekter i det pædagogiske arbejde, samt 
forældresamarbejdet som en væsentlig forudsætning for en vellykket indsats 
(projektbeskrivelse efterår 2007). Indenfor forskningsprojektets egne rammer er 
opstillet en række opmærksomhedspunkter, som beskrives nærmere i kapitel 5. 
Opmærksomhedspunkterne bygger på eksisterende dansk empirisk kvalitativ 
forskning i dagtilbud i kulturelt perspektiv. Det er med andre ord forskningsmæssig 
viden om kulturelle forhold på dagtilbudsområdet og aspekter af det man kan kalde 
pædagogkultur.  

Opmærksomhedspunkterne udfylder flere væsentlige analytiske funktioner. For det 
første udgør de et vigtigt forskningsmæssigt sammenligningsgrundlag i forhold til 
forståelsen af nye fund. Komparationen er et centralt kulturanalytisk 
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erkendelsesmæssigt greb, som er nødvendigt for at kunne skabe nye indsigter i 
mødet med forhold og situationer som adskiller sig fra eller ligner de allerede 
kendte. Opmærksomhedspunkterne er derfor en væsentlig forskningsbaseret 
forforståelse at bringe ind i undersøgelsesarbejdet (Rasmussen 2008). 

For det andet fungerer opmærksomhedspunkterne som kriterier i vurderingen af 
hvor vidt det der træder frem i materialet er gode eller mindre gode eksempler.  

For det tredje er opmærksomhedspunkterne analytiske porte ind i materialet. Det 
skal forstås på den måde, at analysen hjælpes på vej og fokuseres, samtidig med, at 
det analytiske arbejde er tilstrækkeligt åbent til at det er muligt at opdage andre 
forhold end de på forhånd definerede.  

Det analytiske arbejde foregår således i dialogiske processer med skiftevis åbne og 
lukkede/fokuserede læsninger af materialet. I disse læsninger systematiseres de 
gjorte fund, ligesom analysen løbende justeres i forhold til disse fund. Processen kan 
illustreres ved hjælp af følgende momenter: 

- Åbne gennemgange af materialet med henblik på at identificere 
fokuspunkter  

- Lukket gennemgang af materialet med henblik på fokuspunkterne trivsel, 
læring og forældresamarbejde 

- Tematisering af fundne fokuspunkter 

- Lukket gennemgang af materialet med henblik på at uddybe, kvalificere og 
validere fundne fokuspunkter 

- Etablering af analytiske porte på baggrund af anden forskning 

- Justering af analysestrategi 

- Analyse af materialet i lyset af mødet mellem de forskellige læsninger 

Disse momenter har gennem hele forskningsprocessen afløst hinanden. Projektets 
forskellige faser skal således opfattes som momenter der på forskellige måder 
gennemføres samtidig. Analysen er således ikke foretaget udelukkende i 
analysefasen, ligesom undersøgelsesfasen er gået ind i bearbejdnings-, analyse- og 
skrivefasen. Dermed er den kvalitative tilgangs muligheder for løbende at kvalificere 
såvel analytisk design som forskningsspørgsmål udnyttet. 

Metodiske begrænsninger 
De beskrevne valg i forhold til empirisk og analytisk metodedesign er foretaget fordi 
designet skal udfylde sin ønskede funktion i forhold til at beskrive og forklare 
meningsskabende processer som muliggør og udgør det basispladspædagogiske 
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arbejde. Resultaterne udspringer derfor af den måde, genstandsfeltet er undersøgt 
på. Det indebærer fordelen ved at kunne afdække og analysere de markant 
afvigende positive institutionskulturelle træk og undersøge hvordan de udspiller sig.  

Det indebærer imidlertid også en række begrænsninger, hvoraf kan nævnes: 

- Systematisk brug af individuelle dybdeinterview kunne tydeligere afkode 
mønstre i personalegruppernes interne rollefordeling. Dermed kunne man 
identificere eventuelle kernemedarbejdere, centrale traditionsbærere, 
markante ildsjæle, samt undersøge deres betydning historisk og aktuelt.  

- En systematisk selvstændig analyse af materielle og andre ressourcemæssige 
forhold ville kunne sige noget uddybende om relationen mellem ressourcer 
og god praksis. 

- En selvstændig analyse af forholdet mellem fordelingen af børn i 
basispladser og ikke-basispladser, samt størrelsen på institution og 
personalegruppe kunne kvalificere overvejelserne om kritisk masse på 
personaleniveau og pædagogiske muligheder på børneniveau. 

Vi påberåber ingen kvantificerbar udsagnskraft af denne undersøgelse. De 
præsenterede resultater er alene dækkende for den del af materialet som 
repræsenterer det, der i forlængelse af afgrænsningen af genstandsfeltet og de 
analytiske tilgange, kan karakteriseres som eksempler på god praksis. 

Forskningsmetodisk konklusion 
De fund som senere skal præsenteres omhandlende de gode eksemplers evne til at 
skabe forbindelser mellem det symbolske og det praktiske mesterskab har specifikke 
forskningsmetodiske perspektiver. Det metodiske design må vurderes til at være i 
stand til at udsige noget om forholdet mellem de to former for mesterskab, da det 
har været muligt i materialet at identificere eksempler på såvel dekoblede som 
tilkoblede kommunikative ordener.  Med det valgte undersøgelsesdesign er det 
således ikke kun muligt i et vist omfang at vurdere om der er tale om god 
pædagogisk praksis og undersøge karakteren af den institutionsforankrede 
professionelle kultur. Forskningsdesignet kan også anvendes til at vurdere i hvilket 
omfang det er pålideligt og validt at spørge personalet for at få viden om 
pædagogiske forhold i institutionen. 

Som det vises i kapitel 6, så er det i de gode eksemplers institutioner muligt for 
personalet selv, samt med hjælp af ekstern supervision, at foretage kritisk granskning 
af egen praksis, samt udvikle den. I et forskningsmetodisk perspektiv, betyder det at 
italesatte dele af materialet må tilskrives en relativt stor udsagnskraft, da det i 
analysen har vist sig at have stærke forbindelser til det pædagogiske handlingsniveau 
og den praksis som udspiller sig i mødet mellem personalet indbyrdes og mellem 
personale, børn og forældre.  
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Forskningsmetodisk er spørgsmålet: er det muligt at genkende det der siges og 
skrives, når det pædagogiske handlingsrum observeres? De gode eksempler er 
karakteriseret ved at det i overraskende grad har været muligt at få øje på meget af 
det, som er beskrevet i institutionernes skriftlige materiale og i de forskellige 
interview-, og interviewlignende momenter i forskningsprojektet. Det har helt 
konkret været muligt på baggrund af personalets beskrivelser at identificere 
mennesker, problemstillinger, strategier mv. ved feltarbejdsbesøg i institutionerne. 
Omvendt har det i meget høj grad været tilfældet, at personalet i de gode eksempler 
på baggrund af forskernes iagttagelser, har analyseret, diskuteret og perspektiveret 
konkrete situationer, deres karakter og hvilke problemstillinger, dilemmaer, 
udfordringer og løsningsmodeller som var på spil i dem. De gode eksemplers 
personalegrupper har derfor været i stand til at udnytte forskereffekten, altså det at 
forskningen altid påvirker det som studeres, maksimalt i forhold til at forstå og 
udvikle deres egen praksis. 

Det indebærer at udforskbarheden via forskellige interviewformer øges, når det er 
de gode eksemplers personalegrupper som spørges. Det metodiske design har 
således påvist, at en af kvaliteterne ved de gode eksemplers kultur er, at den øger 
personalets såvel som forskeres mulighed for at få indsigt i pædagogiske handlinger 
og dispositioner, hvorved de kan analyseres og bearbejdes enten med henblik på 
pædagogisk udvikling eller med henblik på forskningsmæssig analyse. 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 3 

27 

 

Kapitel 3 

Tidligere forskning  
På dansk grund er der relativt sparsom forskningsbaseret viden om indsatsen i 
forhold til børn i psykosociale vanskeligheder. Til gengæld eksisterer der en række 
internationale forskningsresultater som på forskellige måder kan belyse spørgsmålet 
om hvad det betyder for børn generelt at frekventere dagtilbud. Forskningen har 
fokuseret på forskellige aspekter af dagtilbud og forskellige former for konsekvenser 
af børnenes ophold der (Hestbæk og Christoffersen 2002). Det er vanskeligt at 
sammenligne de forskellige undersøgelser, eftersom de fokuserer på forskellige 
aspekter. Nogle er drevet af bekymring for konsekvenserne af tidlig adskillelse fra 
mor eller anden primær omsorgsperson. Andre er optaget af eventuelle positive 
effekter af dagtilbud i tre til seks-årsalderen og atter andre undersøger 
konsekvenserne af normeringer, gruppestørrelse, personaleudskiftning, fysiske 
omgivelser mv. (ibid: 5). De fleste af disse undersøgelser er foretaget med et 
generelt fokus på konsekvenserne af dagtilbud, men forholder sig ikke specifikt til 
problematikken omkring børn i psykosociale vanskeligheder.  
Dagtilbudskvalitet inddrages i nogle undersøgelser, men begrænser sig som regel til 
at definere kvalitet ved hjælp af relativt simpelt målbare rammekriterier som de 
ovennævnte (personalenormering etc). Samlet set må man på baggrund af disse 
resultater, konkludere at dagtilbud ikke i sig selv entydigt kan siges at have bestemte 
effekter. En lang række faktorer spiller ind for hvor vidt dagtilbud har positive eller 
negative effekter. Dog er tendensen, at dagtilbud med dårlig kvalitet kan have 
negative effekter, mens dagtilbud med høj kvalitet kan have positive effekter. Dog er 
det uklart, hvad høj kvalitet består af, da kriterierne varierer fra land til land og fra 
undersøgelse til undersøgelse (ibid.). 
Flere undersøgelser tyder på, dels at børn fra privilegerede hjem også ofte kommer i 
dagpasningstilbud som har høj kvalitet, altså at dagpasningen på samme måde som 
boliggeografien er segregeret i privilegerede og underprivilegerede områder. 
Omvendt viser andre undersøgelser ifølge Hestbæk og Christoffersen, at børn fra 
ressourcestærke hjem klarer sig godt også i dagtilbud af mindre god kvalitet. ”Alt i alt 
tilgodeses de ressourcestærke børn altså via flere mekanismer: De kommer i de 
bedste daginstitutioner, de får kvalitativt bedst opmærksomhed og støtte både i 
hjem og daginstitution, og de er i kraft af deres ressourcer selv meget robuste 
overfor dårlige forhold/oplevelser” (Hestbæk og Christoffersen 2002: 40). 
Forskningsmæssigt er det således omdiskuteret hvilken rolle daginstitutioner spiller i 
forhold til negativ social arv og der er undersøgelser der argumenterer for dels, at 
dagtilbud er med til at fastholde og reproducere sociale uligheder, dels at dagtilbud 
kan medvirke til at modvirke negativ social arv, hvis tilbuddet er af høj kvalitet 
(Ekspertgruppen om social arv 1999, Ellegaard 2000, Dencik 1999, Hestbæk & 
Christoffersen 2002). Dog er det vanskeligt at afgøre hvori høj kvalitet består, når 
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man bortser fra objektive, let målbare faktorer som normering, pladsforhold etc. 
(Andersen & Kampmann 1997).  
Internationalt har der været forsket, (især i angelsaksisk sammenhæng) i tidlige 
intensive interventionsprogrammer og deres effekt. Denne forskning peger på, at 
børn i psykosociale vanskeligheder gennem pædagogiske indsatser kan hjælpes til 
bedre livschancer, livskvalitet og større handlekompetencer (Ramey & Ramey 1998, 
Ramey & Ramey 2004, Currie 2001, Jensen 2005).  
Abecedarian-projektet (med start i 1972) i North Carolina peger på, at en tidlig og 
intensiv pædagogisk indsats kan forbedre underprivilegerede og understimulerede 
børns kompetencer og har en positiv effekt ind i disse børns voksenliv. Projektets 
pædagogiske indsatser rettede sig mod børn fra spædbarnsalderen og frem til 
skolestart og var organisatorisk og strukturelt sammenlignelige med en dansk 
børnehave eller vuggestue. 
Perry Preschool-projektet er en anden effektundersøgelse som konkluderer at tidlig 
og intensiv indsats kan gøre en positiv forskel for børn i psykosociale vanskeligheder 
med en lav IQ indenfor normalområdet. Perry Preschool-programmet har en 
intensitet der svarer til en dansk halvdagsbørnehave, men kan alligevel fremvise 
gode resultater. Programmet rettede sig især mod at støtte børnenes udvikling i 
retning af skoleparathed og rettede sig også mod familien. 
Begge projekternes børnegrupper blev testet ved hjælp af et psykologisk testbatteri 
før, under og efter den pædagogiske indsats og udviklede sig signifikant bedre end 
en kontrolgruppe. Det fremgår dog ikke af forskningsrapporterne hvori den konkrete 
pædagogiske praksis bestod. De pædagogiske metoder og aktiviteter er således ikke 
tilgængelige for forskningen. Det betyder, at vi ved, at en daglig pædagogisk indsats 
af høj kvalitet og mellem- til højintensiv i omfang har en positiv effekt på disse børns 
udvikling. Men vi ved ikke præcis hvordan den pædagogiske indsats har taget form. 
Dog fremgår det af beskrivelsen fra Abecedarian-projektets pædagogiske set up, at 
der var tale om høj frekvens af tæt superviseret personale (dvs. ugentligt eller 
halvmånedligt). Nærværende projekt har som sin centrale ambition at bidrage til at 
afhjælpe denne mangel og synliggøre pædagogiske indsatser i Københavns 
Kommunes basispladser for disse børn, med henblik på at pege på de eventuelle 
fælles kulturelle træk som kan antages at fremme god praksis i forhold til børn i 
psykosociale vanskeligheder. 
På dansk grund peger Agnete Diderichsens undersøgelse (1991: 170, 172)på at 
daginstitutionernes kvalitet for så vidt angår omsorg og nærvær i forhold til børnene 
kan variere. Gode institutioner ser ud til at kunne tilføre udsatte børn et positivt 
socialt tilhørsforhold som skaber mulighed for disse børns deltagelse og udvikling. 
Omvendt reproducerer og forstærker institutioner med lav kvalitet på disse områder 
de eksisterende forskelle mellem børn. 
Bente Jensen (2005) konkluderer på baggrund af en kvantitativ undersøgelse, at der 
tegner sig et billede af dansk daginstitutionspædagogik som bygger på opdragelses- 
og dannelsesidealer, rettet mod børns selvrealisering og kompetenceudvikling (se 
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også Jespersen 2006). Det er netop på disse områder, at de udsatte børn kommer 
yderligere i klemme, da disse idealer manifesterer sig i pædagogiske strategier som 
medvirker til at ekskludere i forvejen udsatte børn.  De udsatte børn er ude af stand 
til at honorere de pædagogiske forventninger, eftersom de har vanskeligt ved at 
forstå de koder som formidles i en kompetenceudviklende pædagogisk ramme. Disse 
børn bliver derfor ofte ekskluderet fra fællesskabet.  Om denne eksklusion finder 
sted, afhænger af om den individorienterede, kompetenceudviklende pædagogik 
samtidig har en bevidst strategi i forhold til at arbejde med at skabe et socialt 
beskyttende og inkluderende pædagogisk miljø som tager hånd om børn i udsatte 
positioner (Jensen 2005, Jespersen 2006). 
Vidensopsamlingen om social arv (Ploug red. 2003) peger tilsvarende på to centrale 
aspekter ved de indsatser der ser ud til at have en positiv virkning i forhold til at 
modvirke den negative sociale arv: 

1) At det pædagogiske arbejde fokuserer på at styrke børns individuelle 
udvikling, emotionelt, intellektuelt og socialt 

2) At de pædagogiske strategier bevidst arbejder på at reducere de 
risikofaktorer som ligger i det omgivende sociale miljø, dvs. i dagtilbuddet, og 
dets formodede eksklusionsmekanismer 

Der findes ikke noget forskningsmæssigt overblik over i hvilket omfang pædagogisk 
arbejde der lever op til disse krav, praktiseres. Dog er der grund til at formode, at 
udbredelsen er relativt begrænset (jfr. Jensen 2007). Tea Torbenfeldt Bengtsson 
(2007) konkluderer på baggrund af sin undersøgelse af pensumlitteratur på landets 
pædagoguddannelser, at: 

 "Det er ikke muligt at fastslå, hvilken viden om socialt udsatte børn 
pædagoger opnår via deres uddannelse. Det kan derfor ikke som 
udgangspunkt antages at pædagoger har en teoretisk grundviden om socialt 
udsatte børn. 

 Pensum på pædagoguddannelsen er generelt ikke dækkende for den 
eksisterende viden om socialt udsatte børn. Pædagogers teoretiske viden om 
socialt udsatte børn kan derfor ikke som udgangspunkt antages at være 
dækkende for den eksisterende viden på området 

 Variationen og niveauforskellene i pensum er så bred, at det er svært at 
bevare et samlet overblik i forhold til litteraturens kvalitet. Det kan ikke på 
baggrund af pensumlitteraturen forventes, at pædagoger kan forholde sig 
teoretisk nuanceret til problemstillinger omhandlende socialt udsatte 
børn"(Bengtsson 2007a: 22) 

Bengtsson fremhæver i en tilsvarende undersøgelse af pædagogers identifikation af 
socialt udsatte børn, at daginstitutionspædagogers viden retter sig mod 
normalområdet, og det er med denne baggrund, at de identificerer og vurderer 
socialt udsatte børn (Bengtsson 2007b: 55). Pædagogernes viden om disse børn og 
arbejdet med dem karakteriseres som begrænset (som bekræftet af pædagogerne 
selv, se Jensen 2004). I stedet bygger det pædagogiske personale på egne, personlige 
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og institutionens fælles erfaringer med børn i almindelighed (ibid.).  Ydermere 
påpeger Bengtsson at pædagogerne har svært ved at kommunikere og handle på 
deres bekymring på fagligt relevante måder og i stedet tyer til personlige 
fornemmelser og følelser frem for at anvende faglige begreber og strategier.  
Endelig konkluderer Cathrine Jespersen på baggrund af en litteraturgennemgang, at 
forskningen fremviser mange indikationer på at der er rige muligheder for at støtte 
børn i udsatte positioner, men at den begrænsede forskningsmæssige viden om de 
konkrete indsatser er en medvirkende årsag til at eksisterende praksisviden forbliver 
lokal og kun udbredes i yderst begrænsede kredse (Jespersen 2006: 17). 
Vidensopsamlingen om social arv (Ploug 2003) konkluderer at de eksisterende 
evalueringer af indsatserne i de danske daginstitutioner viser at der mangler: 

•” Indsigt i dagtilbuddenes arbejde. 
• Sprog til at formidle den pædagogiske faglighed og dermed muliggøre en ny 
indsigt. 
• Viden om hvori pædagogisk kvalitet består og redskaber til at kunne vurdere 
kvalitet og dermed viden, der kan bidrage til udvikling af de pædagogiske 
indsatser.” (Ploug red. 2003: 89) 

 
Nærværende undersøgelse adresserer disse tre mangler ved for det første at bidrage 
til større indsigt i en bestemt type dagtilbuds arbejde, nemlig dagtilbud med 
basispladser til børn i psykosociale vanskeligheder. For det andet søger det 
metodiske design at tage højde for de dokumenterede vanskeligheder med at 
etablere et fungerende fagsprog som udfylder funktioner både i forhold til formidling 
af den pædagogiske faglighed og i forhold til det at kunne muliggøre ny og forbedret 
indsigt i pædagogisk arbejde. For det tredje ved på baggrund af dansk empirisk 
forskning i kulturelt perspektiv at opstille en række kriterier for vurdering af kvalitet i 
dagtilbud. 
 
De seneste år er der produceret en del forskning som medvirker til at skabe en mere 
kvalitativ indsigt i dagtilbuddenes arbejde og som derigennem har påpeget styrker, 
dilemmaer og svagheder i dagtilbuds praksis.  Disse studier bidrager til 
overvejelserne om hvad pædagogisk kvalitet indebærer, oftest ved at identificere 
specifikke problemer i det pædagogiske praksisfelt. Denne forskning, ofte med 
antropologiske og etnografiske tilgange, vil blive inddraget i de efterfølgende 
kapitler. 
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Kapitel 4  

Kampen om didaktikken 
Med indførelsen af loven om pædagogiske læreplaner (2004) har dagtilbud fået 
understreget og tydeliggjort opgaven med at fremme børns udvikling, læring og 
trivsel. Hermed tilkendes pædagogen en fornyet og forstærket aktiv rolle med 
hensyn til bestræbelser på at fremme et godt liv for børn i dagtilbud, samt i forhold 
til opbygning af forskellige grundlæggende kompetencer hos børnene. 
Dagtilbudsloven (2007) udbygger dette og fastsætter, at dagtilbuddene skal 
udarbejde mål og beskrive metoder til at nå målene. Hermed aktualiserer loven 
betydningen af didaktisk kompetence i pædagogisk arbejde, ligesom 
metodebegrebet er indskrevet i lovteksten. Dermed kan man tale om at 
metodefriheden er blevet udbygget med en metodepligt, altså en forpligtelse til at 
være opmærksom på metodespørgsmål i det pædagogiske arbejde. 

Didaktik omfatter overvejelser over spørgsmålene: hvad, hvordan og hvorfor i 
forhold til det pædagogiske arbejde med børns udvikling og læring (Brostrøm 1996). 

I et tilbageblik over den danske udvikling gennem de seneste årtier viser Brostrøm 
(1996), at betydningen af didaktisk tænkning i dagtilbudspædagogik har været op- og 
nedtonet med skiftende mellemrum siden 1970’erne. I 1970’erne hvor uddannelsen 
til pædagog blev 3-årig med en øget vægtning på teorisiden, indledtes en gen-, eller 
omprofessionalisering af faget og uddannelsen. Man kan tale om at der på 
pædagogseminarierne skete en bevægelse i retning væk fra en traditionsbaseret 
overførsel af kompetencer til en mere teoribåret overførsel. Tidens begyndende 
behov for at gøre pædagogikken og professionen synlig satte sig igennem på flere 
måder; dels som en stærkere didaktisk mål-middel-metode-tænkning. Dels i de 
mange reformpædagogisk inspirerede traditioner som voksede frem og 
konsoliderede sig i dagtilbudsfeltets ekspansionsår. I denne proces vandt den såkaldt 
strukturerede pædagogik, med sin ydre strukturering af det pædagogiske arbejde, i 
nogen grad indpas, ligesom en mere selvforvaltningspræget pædagogik markerede 
sig side om side med en række profilerede pædagogiske tilgange som eksempelvis 
Steinerpædagogik, Montessoripædagogik mv. Op gennem 1980’erne blev især den 
strukturerede pædagogik kritiseret for at være forførende og indskrænkende for 
børns handlemuligheder (Brostrøm 1996). Disse opgør mellem struktureret 
pædagogik og en mere selvforvaltningspræget pædagogik var præget af en høj grad 
af politisering, ligesom den kan forstås som en del af pædagogfagets 
professionaliseringsbestræbelser (Hjort 2008). En del af denne politisering indebar at 
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kritikere af den strukturerede pædagogik, koblede didaktikken sammen med den 
strukturerede pædagogik. I debattens positioneringer blev didaktik og struktureret 
pædagogik sat i modsætning til mere klassisk udviklingsorienterede pædagogiske 
strømninger med fokus på fri leg og børns selvvirksomhed, som dermed kom til at 
fremstå eller forstå sig selv som ikke-didaktiske. Det betød, at opfattelsen af didaktik 
blev farvet af underliggende ideologier, således at mål-middel-metode-tænkningen i 
et vist omfang blev kritiseret for at være udtryk for en snæver, undertrykkende og 
skolemæssig forståelse af pædagogik. 

I disse opgør og ikke mindst i kritikken af den strukturerede pædagogik, aftegnede 
der sig i stigende grad en pædagogidentitet præget af idealer om børnehaven som 
en arena, hvor børns liv kunne og skulle leves i egen ret og uden krav om ydrerettede 
målsætninger (Kjær 2005).  Flere har påpeget, at der gennem 1990’erne og derefter 
har været en tendens til, at pædagoger, måske i deres positive bestræbelse på at se 
børnene som kompetente, trådte et skridt tilbage og overlod børnene til deres egen 
selvforvaltende praksis (Brostrøm 1996 og 2004, Hviid 1998 og 2002, Hjort 1999 og 
2005). Dette har især været forbundet med etableringen af det Katrin Hjort har kaldt 
”selvdiskursen” (Hjort 2000). Tiltroen til det kompetente barns selvudvikling i 
egenvirksomhed har dog været fraværende i forhold til børn med særlige behov 
(Jensen 2007, Kjær 2007), formodentlig fordi disse børn markant er blevet opfattet 
som netop inkompetente og med behov for en langt mere styret og struktureret 
pædagogisk indsats. Det kan ikke udelukkes at dette forhold er en medvirkende 
årsag til den stigende udskillelse af afvigere til segregerede specialmiljøer. 

I perioden op til indførelsen af loven om pædagogiske læreplaner i 2004 blev 
relevansen af læreplaner diskuteret i en antologi hvor en række forskere lægger op 
til eftertænksomhed i forbindelse med temaer der knytter sig til spørgsmål om 
styring af små børns liv (Andersen 2004, Kampmann 2004, Muschinsky 2004 i 
Ellegaard og Stanek, red. 2004). Diskussionen kredser især omkring, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at styre og hvorvidt det overhovedet er muligt at styre børns 
udvikling, læring og trivsel. Spørgsmålet om hensigtsmæssighed og ønskværdighed i 
forhold til den styringsorienterede aktivitet, opdragelse udgør, fremstilles her som 
værdimæssigt og ideologisk og bliver som en følge heraf til en debat for og imod 
opdragelse i form af bevidst læringstænkning, samt argumenter for og imod hvorvidt 
opdragelse overhovedet er mulig. Diskussionen om det første spørgsmål tager 
udgangspunkt i det grundlæggende pædagogiske paradoks; at opdragelse til 
selvstændighed i praksis indebærer styring og normoverførsel. I stedet for at 
betragte paradokset som netop et paradoks, altså en tilsyneladende fornuftstridig 
påstand som ved nærmere eftertanke og undersøgelse kan og må håndteres, gøres 
paradokset i denne diskussion til en ideologisk og gensidigt udelukkende 
modsætning, hvilket må tilskrives den polemiske situation omkring indførelsen af 
pædagogiske læreplaner i dagtilbud.   
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Spørgsmålet om det overhovedet kan lade sig gøre bevidst at styre børns udvikling, 
læring og trivsel har sit udgangspunkt i det forhold, at al aktivitet (og derfor også 
pædagogisk aktivitet) på grund af sin kompleksitet altid indebærer en portion 
usikkerhed og ubestemthed, samt det forhold, at der altid opstår uventede 
virkninger af en intenderet indsats (Østergaard Andersen 2002). Dette har imidlertid 
ikke som konsekvens, at man skal afholde sig fra at forsøge at modvirke negative 
tendenser og underbygge og styrke positive. Det har blot den konsekvens, at man 
ikke kan have 100 % kontrol med eller viden om hvad der sker og hvilke 
konsekvenser det har. Men at afstå fra at tage stilling til hvad man vil med børns 
ophold i dagtilbud, hvilke normer og værdier, man ønsker at formidle til og med 
børnene er hverken etisk, politisk eller fagligt forsvarligt.  Spørgsmålet er snarere om 
det er muligt at undgå at tage stilling til disse spørgsmål, eftersom dagligt samvær og 
samspil hele tiden formidler værdier og normer, uanset om det foregår bevidst eller 
ubevidst. Kravet til pædagoger er at denne stillingtagen skal foregå bevidst og 
professionelt. 

 Spørgsmålet om styring af børns liv må derfor i begge tilfælde betragtes som en 
futilitet. Alene fordi dagtilbudsområdets eksistens og opgave i sig selv er udtryk for 
tilstedeværelsen af en kulturel og samfundsmæssig styring af børns liv. Også 
bekendelse til en selv-diskurs indebærer at børns liv styres, dog af andre mekanismer 
og andre aktører og på andre måder, end hvis børnene omgives af voksne der 
bekender sig til en styringsdiskurs. Det er ikke muligt for samfundet generelt og 
pædagogprofessionen specifikt at ikke-styre børns liv og vilkår. Og det gælder uanset 
om styringen er ønsket eller ej. Det er således ikke et spørgsmål, om eller hvor vidt 
børns liv, læring og trivsel kan og bør styres, men derimod et spørgsmål om hvad der 
styres, hvordan, af hvem, af hvilke årsager og med hvilke konsekvenser.  Børns liv er 
ligesom alle andre menneskers liv præget af samtiden og de aktuelle vilkår og det er 
derfor en nødvendighed at forholde sig bevidst og aktivt til dette grundvilkår, uden at 
lande i forskellige former for barndomsromantisk motiveret berøringsangst. Sådanne 
hands off-tilgange har fundet vej til og har gjort sin indflydelse gældende på det 
pædagogiske praksisfelt, blandt andet i form af implementeringer af fx 
forskningsfunderede begrebsliggørelser af det der er blevet kaldt ”børns egen 
legekultur” (Kjær 2005, jfr. Mouritsen 1996).  

Der er altså gennem de seneste årtier opstået en selvforvaltningsdiskurs og en 
styringsdiskurs, som begge er blevet kritiseret. 

Kampen om didaktikken har således i en dansk specifik historisk sammenhæng været 
knyttet stærkt til en politisk kamp og har antaget form af stillingtagen for eller imod 
didaktik, læring og voksenstyring på den ene side og (selv)udvikling, fri leg og 
børnestyring på den anden. Disse former bygger på en tradition for dikotomisk 
tænkning og verdensbillede der ser polerne som adskilte modsætninger. De seneste 
årtiers forskning har peget på nødvendigheden af at anskue og studere verden i 
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termer af relationer og processer, da forskningens resultater i stort omfang peger på 
at der er tale om en dynamik. Den dikotomiske tænkning i praksisfeltet har derimod 
indoptaget såvel selv-diskursen som læreplansdiskursen ved at placere disse 
diskurser ind i det eksisterende dualistiske verdensbillede.  

Sammenfattende kan man sige at den høje grad af politisering af tolkningen af 
opdraget har konsekvenser for den kulturelle og samfundsmæssige definition af 
professionen og for pædagogers selvforståelse. Det har ført til en politisk kamp for 
professionens anerkendelse og autonomi, hvori den stigende samfundsmæssige 
definition af opdraget er blevet opfattet som omverdens mistro til og underkendelse 
af pædagoger og deres faglige dømmekraft. I en anden forstand er der tale om at 
samfundet involverer sig i hvori denne dømmekraft skal bestå og hvor dens grænser 
skal gå (Hjort 2008).  

Den omtalte dikotomisering af pædagogikken udgør et forhold som har været 
fremherskende i en årrække og som har polariseret den pædagogiske diskussion. I de 
gode eksemplers pædagogiske og metodisk reflekterende (dvs. analytisk empirisk 
undersøgende) praksis vælger pædagogerne ikke mellem polerne, men balancerer i 
forhold til disse positioner.  Det betyder at det samfundsmæssigt definerede opdrag 
forvaltes pædagogisk-professionelt med det faglige og saglige som 
omdrejningspunkt. Dog er det her værd at bide mærke i at der er tale om 
institutioner som på baggrund af både fagligt og politisk engagement i at arbejde for 
børn i udsatte positioner, selv har defineret deres opdrag. Det nuværende 
lovgrundlag har så at sige indhentet disse institutioner, hvilket udgør et væsentligt 
argument for at forsøge at opsamle erfaringer herfra. 

Jagten på refleksionen 
Diskussionen om selvforvaltning kontra voksenstyring blev i løbet af 1990erne også 
ført i seminarieverdenen omkring de pædagogiske professionsuddannelser. For 
eksempel beskriver Kristensen (1998) med afsæt i didaktik som fag i 
læreruddannelsen, hvordan pædagogiske og didaktiske fag har ændret betegnelse og 
indhold fra faget metodik i begyndelsen af 1960’erne, med fokus på instruktion og 
efterligning over faget undervisningslære fra 1966, som i højere grad betonede, at 
læreren skulle udvikle sin egen metodik og frem til 1998 hvor faget benævnes almen 
didaktik med betoningen af, at faget også omhandler grundlagsspørgsmål og 
teoretiske og værdimæssige perspektiveringer. Kristensen (1998) skriver at det med 
den komplekse verdens store udfordringer, ikke længere er tilstrækkeligt, at være 
fleksibel metodiker. Der er derimod brug for reflekterende praktikere med et 
fornuftigt skøn, hvis læreren ikke skal lade sig bruge til hvad som helst (ibid.). Denne 
efterspørgsel efter reflekterende praktikere voksede frem under påvirkning af blandt 
andre Donald Schön (1983) som fremhævede at den dygtige praktiker er i besiddelse 
af en evne til at reflektere såvel over som i handling. Inspirationer fra Polanyi 
introducerede tilsvarende begrebet om tavs kundskab (se fx Wackerhausen  og 
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Wackerhausen 1993). Peter Ø. Andersen og andre har i dansk sammenhæng 
fremhævet den reflekterende praktiker som et professionsideal også for pædagoger 
(Andersen 2000). 

Metodikeren knyttes i den logik som Kristensen her illustrerer til det at være et 
viljeløst redskab i andres hænder. Det bærende argument her er at den praktiske 
sans´ tavse kundskab gør, at ingen andre end læreren eller pædagogen selv kan 
vurdere, beslutte eller forstå hvad der foregår i skolen eller dagtilbuddet, hvorfor 
praktikeren selv må have ansvar ikke kun for opgaveudførelsen, men også for 
definitionen af den, samt vurderingen af dens konsekvenser.  Den reflekterende 
praktiker fremhæves som den professionelle der er i stand til at gøre dette.  Schön 
(2001) beskriver på tværs af fem professioner der kræver lange videregående 
uddannelser, hvad der kendetegner sådanne dygtige praktikere i deres daglige 
arbejde. Men man må lede forgæves hos ham efter mere fagspecifikke beskrivelser 
af hvordan den eftertragtede refleksion kommer i stand.  

Den reflekterende praktiker er simpelthen en professionel som allerede er i stand til 
at foretage de professionelle vurderinger på et kvalificeret grundlag, og derfor udgør 
de ypperste repræsentanter for professionen. Dog giver Schön ikke indsigt i hvilke 
redskaber, begreber eller metoder som giver refleksionen professionel kvalitet eller 
hvordan man lærer at blive en reflekterende praktiker.  

I Schöns danske virkningshistorie er disse pointer overført til lærer- og 
pædagogfaget, samtidig med at der er en tendens til at forudsætte at den rette 
refleksionskompetence er til stede hos alle eller de fleste professionelle og ikke som 
hos Schön hos de bedste. Metodebegrebet knyttedes dermed til spørgsmål om ydre 
kontrol og styring af pædagogisk arbejde og til ufleksibel, mekanisk reproduktion af 
ensartede og standardiserede handlinger. Refleksionsbegrebet knyttedes tilsvarende 
til spørgsmål om den professionelles egen kontrol over og vurdering af det 
pædagogiske arbejde og til den fleksible og kreative individuelle tilpasning af 
arbejdet. 

Refleksionen er således i det nye årtusinde blevet til et veletableret mål i egen ret og 
den reflekterende praktiker er blevet et ideal for velfærdssamfundets 
professionsudøvere, især på pædagogområdet, hvor den er en central 
identitetsbærende markør. Denne professionsidentitet kan ses som resultatet af en 
generel kamp for samfundsmæssig anerkendelse og legitimering af pædagogfaget, 
og en specifik konsekvens af den politiserede og ideologiske form, denne 
anerkendelseskamp har antaget gennem en årrække. 
Især Kristensens historieskrivning om samfundets professionelle opdragelsesagenter 
etablerer en evolutionær logik, bygget op omkring en klassisk udviklingstanke, hvori 
indgår en bevægelse fra det primitive, mekaniske og uudviklede (metode) til det 
stadigt mere sofistikerede, velovervejede og nuancerede(undervisningslære og 
didaktik). Som en følge af en sådan evolutionslogik må den lærer eller pædagog som 
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efterligner den kyndige mester, samt tilegner sig, reproducerer og mimetisk spejler 
andres erfaringer og metoder, problematiseres og kritiseres for at være mekanisk og 
uden refleksionsmæssigt og analytisk potentiale. Det vil sige, at det at lære en 
metode blev forbundet med det at være ufleksibel og ureflekteret.  

Introduktionen af læreplaner og didaktik på dagtilbudsområdet er formodentlig 
blandt andet derfor blevet mødt med og knyttet til en miskreditering af 
metodebegrebet, der opfattes som snævert, begrænsende, mekanisk og som udtryk 
for en samfundsmæssig mistro til den reflekterende praktikers vurdering og habitus, 
samt til et forsvar for den praktiske sans, den tavse viden (Wackerhausen og 
Wackerhausen 1993), samt den konkrete, uplanlæggelige og spontane handling der 
udføres i situationen af den reflekterende praktiker som selvstændigt handlende 
enkeltperson. En uhensigtsmæssig bivirkning af denne logik har været en 
vanskelighed med at definere2 og legitimere kompetence og viden3 i uddannelserne, 
samt et problem med at skabe kompetencemæssig progression og vidensmæssig 
kumulation i praksisfeltet. Den dybe tallerken skal så at sige genopfindes.  

Forsøget på at skærme pædagogfaget mod ydre mistro flytter således 
opmærksomheden væk fra det der ifølge Schön kendetegner den reflekterende 
praktiker, nemlig at vedkommende er i stand til i et vist omfang at have mistro til sig 
selv og sine egne tilbøjeligheder og handlinger, således at nye handlinger kvalificeres. 
Den faglige selvkritik er i Schöns virkningshistorie i Danmark forsvundet til fordel for 
en fremhævelse af at den dygtige praktiker kan det som er nødvendigt: lære af sine 
handlinger og justere dem. Spørgsmålet om hvad sådanne reflekterende praktikere 
kan og gør er empirisk uudforsket i en dansk pædagogisk sammenhæng. Forskningen 
har derimod analyseret sociale og kulturelle processer i praksisfeltet, hvorved 
almene vanskeligheder er blevet afdækket. Vi ved altså noget om hvad der 
kendetegner professionelle og institutioner som ikke lever op til idealet om den 
reflekterende praktiker, men meget mindre om de gode eksempler som faktisk gør. I 
den aktuelle situation er det derfor nødvendigt at genoverveje hvor vidt en 
pædagogfaglig erobring af didaktisk tænkning nødvendigvis må følges med en 
afstandtagen til spørgsmålet om metode og metodisk arbejde. Den tænksomhed 
hvormed den pædagogiske intention (hensigt) overvejes i form af en slags didaktisk 
planlægning, må nødvendigvis følges af en analytisk, reflekterende eftertænksomhed 
på baggrund af en undersøgelse af hvad der faktisk blev gjort og hvilke konsekvenser 
det fik. Hvis dette arbejde skal give mening og fremdrift, må det nødvendigvis være 
systematisk og metodisk. 
                                                             
2 Evalueringen af pædagoguddannelsen påpegede, at uddannelsen fremstod så uensartet på 
landets seminarier, at den var vanskelig at sammenligne. 
3 Jævnfør 2000-tallets forsøg på at etablere forskellige vidensbegreber som skulle legitimere 
praktikeres, professionsuddanneres og forskeres forskellige funktioner og interesser i feltet, 
samt skabe en arbejdsdeling hvor disse vidensformer kunne forankres i henholdsvis 
praksisfeltet (som praksisviden), i uddannelsesfeltet (som udviklingsviden) og i 
forskningsfeltet (som videnskabelig viden). 
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Med de nye loves indførelse4 kan atter spores en optoning af betydningen af 
didaktisk og refleksionsmæssig kompetence i pædagogisk arbejde, med en tydeligere 
fokusering på mål, midler og metode. En række undersøgelser (Palludan 2005, Gulløv 
og Bundgaard 2008, Jensen 2005) har dokumenteret at eksisterende 
dagtilbudstraditioner bærer præg af at have en indbygget, men utilsigtet favorisering 
af ressourcestærke, velfungerende børn med social og kulturel kapital til at orientere 
sig og agere i netop denne praksis.  Dagtilbud ser altså ud til under visse 
omstændigheder at kunne være medvirkende til at reproducere samfundets 
uligheder som baserer sig på sociale, kønsmæssige, etniske, funktionsmæssige o.a. 
forskelle. Et fornyet fokus på børn i udsatte positioner og på at bryde negativ social 
arv og chanceulighed mellem børn har sat yderligere fokus på at styrke dagtilbuds 
arbejde med børn i forskellige former for vanskeligheder (AKF m.fl. 2008, Jensen 
2005, Sivertsen 2007, Jespersen 2006). Der skabes dermed en bevægelse hvor fokus i 
et vist omfang flyttes fra et ønske om at støtte og respektere det kompetente barn til 
et ønske om at styrke den kompetente pædagog som agent for at sikre alle børns 
trivsel, læring og udvikling (Kjær 2007). Imidlertid har der endnu ikke aftegnet sig en 
klar profil af denne kompetente pædagog og en præcisering af hvad den 
reflekterende pædagog-praktiker kan eller gør.  

I jagten på refleksionen har praksisfeltets kultur etableret den reflekterende 
praktiker som et nøglesymbol der i kampen for professionel legitimitet i et vist 
omfang har fungeret som skjold mod både egen og andres indsigt i, vurdering og 
eventuelle kritik af arbejdet i dagtilbud.  

Med den nye lovgivnings målsætninger stilles der nye og skærpede krav til 
pædagoger om såvel didaktisk tænkning som analytisk undersøgelse. Hermed 
etableres en platform hvor pædagoger med udgangspunkt i den aktuelle 
børnegruppe og de eventuelle særlige behov som måtte være repræsenteret der, 
skal gøre sig overvejelser over langsigtede formål, det pædagogiske indhold og de 
pædagogiske principper, aktiviteter og metoder. En sådan løbende refleksion og 
justering af praksis må nødvendigvis tage udgangspunkt i en synliggørelse af 
personalets egne pædagogiske tilbøjeligheder og analyse af disse, samt 
konsekvenserne af dem for de involverede børn og voksne. En forudsætning for at 
dette lykkes er at pædagogprofessionen tager del i at undersøge hvordan det er 
muligt på relevante måder at inkorporere didaktisk og metodisk tænkning og 
analytisk undersøgende arbejde i en udbredt professionel identitet.  Som vi skal se i 
det følgende, kan der muligvis være inspiration at hente i allerede indhøstede 
erfaringer. 

  

                                                             
4 Lov om Pædagogiske Læreplaner i Dagtilbud for børn 2004, Dagtilbudsloven 2007, 
Bekendtgørelse om Pædagoguddannelsen 2007. 
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Kapitel 5 

Hvad er god praksis? 
Best practice er en ide som tager udgangspunkt i at der findes bestemte former for 
praksis, dvs. teknikker, metoder, processer, aktiviteter mv. som er mere effektive 
end andre i forhold til at skabe et bestemt resultat. Ønsket om at identificere best 
practice er på mange måder nødvendigt og legitimt set i et politisk og 
forvaltningsmæssigt perspektiv, hvorudfra det er vigtigt at prøve at sikre, at 
ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt og effektivt i forhold til opgaveløsningen. 
Begrebet har i sig en fare for at blive brugt til at legitimere standardiserede 
praksisformer, som ikke tager hensyn til individuelle behov eller specifikke 
omstændigheder. Begrebet er også blevet brugt til at skærme eksisterende rutiner, 
systemer og regler mod ændring, kritik eller diskussion, uanset om der kan påvises 
tegn på, at netop denne praksis er ”best practice”. På det pædagogiske område er 
opgaverne i en vis forstand altid unikke, hvilket komplicerer spørgsmålet om best 
practice, ikke mindst fordi de ønskede resultater i bedste fald har visse ligheder, men 
aldrig kan være ens, da pædagogik blandt andet handler om menneskers læring, 
trivsel og udvikling. 

Ofte knyttes ønsket om at identificere best practice til en forestilling om at beskrive 
en bestemt metode. Metodebegrebet er imidlertid sjældent uddybende defineret på 
det pædagogiske område, hvorfor det i reglen er uklart, hvad termen indebærer. På 
servicelovens område opfattes metode som en fast og ensartet procedure fx i 
sagsbehandling og udredning. At procedurer klargøres og standardiseres er 
imidlertid i sig selv ingen garanti for høj kvalitet i opgaveudførelsen. Inden for 
sundhedsvæsenet anvendes best practice i bestræbelserne på at skabe bedst muligt 
kvalitet i forhold til de eksisterende ressourcer. 

Logikken omkring best practice-tænkningen er blevet kritiseret for at skabe 
middelmådighed og mangel på udvikling fordi den dels sigter på at opnå det 
tilfredsstillende i stedet for det excellente, dels er for fokuseret på simpel imitation 
frem for på udvikling, indsigt og forståelse (Poulfelt 2007, Digmann m. fl. 2008). 
Problemet er indlysende når det drejer sig om sammenligning mellem praksis i 
forskellige brancher, men er også til stede når nært beslægtede områder 
sammenligner sig med hinanden.  

Best practice-tilgangens svagheder har skabt efterspørgsel efter mere brugbare 
tilgange, hvilket har resulteret i forslag som "better practices" og "next practice" 
(ibid.) for at understrege nødvendigheden af at opgaveudførelsen præges af kreative 
og innovative tilgange som skaber kvalitetsudvikling.   
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Sådanne innovative tilgange er en simpel nødvendighed når det drejer sig om 
dagtilbud, eftersom der på det pædagogiske område er tale om at håndtere 
processer, unikke omstændigheder og relationer, så der skabes (mulighed for) 
læring, udvikling og trivsel (jfr Jensen 2005). Dette grundvilkår accentuerer at der 
findes flere veje til forskellige typer af bedste eller god praksis, hvilket også stod klart 
meget tidligt i forskningsforløbet.  Kvalitetsdiskussionen på det pædagogiske område 
har imidlertid i en årrække været hæmmet af netop det forhold, at den samme 
pædagogiske opgavetype kan løses, og løses godt, på flere måder. At en opgave kan 
løses udmærket på flere måder, er imidlertid ikke ensbetydende med, at alle måder 
at udføre opgaven på er lige gode. Opgaven kan løses på forskellige, lige gode måder, 
altså med forskellige pædagogiske tilgange og metoder. Men den kan også løses 
mere eller mindre godt, uanset hvilken pædagogisk tilgang som er valgt. Pædagogisk 
arbejde kan med andre ord være mere eller mindre veludført, også indenfor den 
samme overordnede referenceramme eller metodiske tilgang. Kvalitetsdiskussionen 
har haft en vis tendens til at blive forvekslet med en diskussion af forskellige metoder 
og tilgange overfor hinanden, hvilket har forplumret argumentationen og gjort det 
uklart om man forholdt sig til forskellige pædagogikker af samme kvalitet eller om 
kvalitetsdimensionen har været undervurderet som selvstændig faktor.   

Det er den veludførte og kvalificerede indsats som er præget af udvikling, analyse, 
refleksion og kritisk undersøgelse af egen praksis, vi med inspiration fra diskussionen 
om next practice, forsøger at identificere med betegnelsen god praksis. Disse 
faktorer har vist sig at være delvist uafhængige af den specifikke pædagogiske 
tilgang. Dog antyder materialet, at kvalificerede og veludførte innovative og 
inkluderende tilgange ser ud til at give god praksis. 

Københavns Kommune har i sin udvælgelse af de fire medvirkende institutioner 
begrænset målgruppen til børn i psykosociale vanskeligheder med henblik på at 
kunne afdække metoder i arbejdet med disse børn. At netop børn i psykosociale 
vanskeligheder blev valgt, var motiveret af et ønske om at arbejdet i de udvalgte 
institutioner og resultaterne af analysen kunne inspirere og kvalificere det 
almenpædagogiske og forebyggende arbejde. 

Alligevel viste der sig i praksis at være variationer i institutionernes 
basispladsklientel. Variationen gik fra klassiske social arvs-problematikker, over 
problematikker omkring børn af sindslidende forældre, til relativt nytilkomne 
neurologiske diagnoser som ADHD og autisme. Især tilstedeværelsen af diagnosen 
ADHD afspejler en højaktuel fluktuation i samfundets forståelse af hvilke former for 
udsatheder, som har sin årsag i socio-økonomiske forhold og hvilke der skyldes 
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medfødte eller erhvervede fysiologisk betingede afvigelser fra den for tiden 
gældende normalitet5.  

Det fælles udvælgelseskriterium: målgruppen skal være børn i psykosociale 
vanskeligheder, er således langt tydeligere i de medvirkende institutioners historiske 
baggrunde, end i deres aktuelle profiler og målgrupper. Alle institutionerne har 
historisk set opbygget sin særlige profil med udgangspunkt i et ønske om at udføre et 
arbejde for børn i psykosociale vanskeligheder, hvor termen dækker over børn fra 
socialt, emotionelt og økonomisk belastede familier (Christensen 2006). Med dette 
fælles udgangspunkt har institutionerne etableret forskellige måder at løse den i 
princippet samme (tilsvarende) opgave. Det er i sig selv et empirisk belæg for 
argumentet om at der kan være flere gode, udmærkede og fremragende måder at 
løse den samme opgave på. 

Den faktiske, empiriske variation blandt de børn der aktuelt går i institutionernes 
basispladser rejser et spørgsmål om hvor vidt de forskellige gode måder at arbejde 
pædagogisk med børn i psykosociale vanskeligheder kan være gavnlige også i forhold 
til børn i andre specifikke og/eller generelle vanskeligheder. Det ligger udenfor 
denne undersøgelses rammer at vurdere dette spørgsmål. Dog kan vi påpege, at der 
er tale om en problemstilling som kan være relevant at udforske yderligere. 

På baggrund af disse forhold tager vi i nærværende undersøgelse ikke udgangspunkt 
i en forestilling om best practice, men derimod i en vurdering af hvad man kan kalde 
”god praksis”. Det vil sige en praksis som ser ud til at være velfungerende for 
målgruppen ved at skabe forbedrede muligheder for at barnet kan udvikle sig 
personligt, trives i sin institutionshverdag og fungere socialt.  

En sådan god praksis søges identificeret på to niveauer således som 
undersøgelsesdesignet lægger op til:  

1) niveauet for pædagogisk intervention og handling 

2) niveauet for pædagogisk planlægning, evaluering, refleksion, analyse mv 

Disse niveauer vil blive berørt i opstillingen af de kriterier som ligger til grund for 
undersøgelsens definition af god praksis og som dermed udgør den 
forskningsmæssige basis for at vurdere hvilke eksempler i materialet der er gode. 

Opmærksomhedspunkter 
Dansk forskning i det pædagogiske praksisfelt har produceret en række analyser af 
praksisfeltet, dets kultur, vilkår og vanskeligheder. Disse analyser fokuserer på 

                                                             
5 Indtil for ganske få år siden var mange af de børn som i dag diagnosticeres med ADHD 
kategoriseret som urolige og udadreagerende børn fra klassiske arbejderhjem eller socialt 
belastede familier. I dag defineres disse børn i stigende grad ud fra en lægevidenskabelig logik 
og behandles i hastigt øget omfang medicinsk. 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 5 

42 

 

forskellige aspekter og dimensioner ved dagtilbudslivet som fx betydningsdannelse 
blandt børn (Gulløv 1999), meningsskabende processer blandt børn indbyrdes og i 
samspillet mellem børn og voksne (Ytterhus 2003, Kjær 2005), voksnes rolle i sociale 
integrations- og marginaliseringsprocesser (Palludan 2005), relationen mellem 
medhjælpere og pædagoger (Kjær 2004, Olsen 2007, Nørregaard-Nielsen 2006), 
kommunikationskultur (Kjær 2009). Der findes altså empirisk forskning om de særlige 
sociale og kulturelle forhold i danske dagtilbud med fokus på de aspekter som 
karakteriserer den daglige virkelighed i landets institutioner.  Det er på den baggrund 
muligt at opstille en række kvalitative eller indholdsmæssige parametre, som gør det 
muligt at vurdere kvaliteten af den professionalitet og den praksis, som 
dokumenteres i nærværende forskningsprojekt.  

Opmærksomhedspunkt: Relationen mellem pædagoger og medhjælpere, 
kollegialitetskultur 
Dagtilbud er et område, hvor to forskellige faggrupper er stærkt repræsenteret i en 
fordeling bestående af ca. 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere, med en 
svag stigning i pædagogandelen frem til 2005 som er seneste opgørelsesår (BUPL 
2007). Relationen mellem de to medarbejdergrupper udgør derfor et væsentligt 
aspekt ved institutionskulturen som dog er relativt sparsomt undersøgt (Kjær 2004, 
Nørregaard-Nielsen 2006, Olsen 2007). De foretagne analyser kaster på forskellige 
måder lys over en ambivalent samarbejdsrelation som må håndtere de eksisterende 
forskelle i arbejdsopgaver og uddannelsesbaggrund i en sammenhæng som er 
præget af idealer om lighed og hvor dygtighed ikke kun afgøres af formelle 
kvalifikationer, men i høj grad også af praktiske færdigheder, samt kommunikative og 
sociale kompetencer. Det billede som tegner sig på baggrund af den eksisterende 
forskning, antyder at pædagoger i deres bestræbelser efter at skabe et godt 
samarbejdsklima kan have svært ved at fastholde en tydelig professionel identitet 
omkring deres eget arbejde. Pædagogers ønske om godt kollegaskab manifesterer 
sig fx konkret i at praktiske opgaver som regel fordeles blandt begge 
medarbejdergrupper, hvilket medvirker til at underspille og usynliggøre pædagogers 
særlige kompetencer i det daglige arbejde, i et vist omfang også for pædagogerne 
selv (Nørregaard-Nielsen 2006). Dette forstærkes af at pædagogers fagsprog har 
tendens til at ændres til et hverdagssprog, så ingen udelukkes fra den debat der 
foregår i den samlede personalegruppe(Nørregaard-Nielsen 2006, Kjær 2004, 
Colnerud 1995).  Medhjælpernes vurderinger, synspunkter og holdninger betragtes 
som væsentlige, ligesom de generelt mødes med pædagogernes intentioner om at 
skabe ligeværd. Medhjælperne kan have tendens til at måle deres 
pædagoguddannede kollegaer ikke kun i relation til deres problemløsningskapacitet i 
arbejdet med børn og familier, men også i forhold til deres evne og vilje til at 
inkludere deres ikke-pædagoguddannede kolleger på måder som usynliggør de 
kompetencemæssige forskelle (Kjær 2004).  Det betyder, at samarbejdet kan have 
tendens til at tage udgangspunkt i en form for venskabets rationale, hvor viden og 
faglighed usynliggøres eller underspilles, med henblik på at skabe de ønskede gode 
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samarbejdsrelationer. Den hverdagssproglige norm, kolleger imellem og på tværs af 
personalekategorierne forstærker de problemer med manglende præcision, 
stringens og systematik, som må formodes at være en følge af den uensartede 
uddannelsesmæssige ballast, som præger en stor del af den eksisterende 
arbejdsstyrke af dagtilbudspædagoger. I de medvirkende institutioner er der nogle 
steder ansat både pædagoger og pædagogmedhjælpere og andre steder 
udelukkende pædagoger. Uafhængigt af den konkrete personalesammensætning er 
der grund til at formode, at de kollegialitetskulturelle forhold under alle 
omstændigheder spiller en rolle. Kollegialitetskulturens logikker og indlejrede 
rationaler udgør derfor et opmærksomhedspunkt i vurderingen af om der konkret er 
tale om god praksis. 

Opmærksomhedspunkt: Den kommunikative orden, 
kommunikationskultur 
Det udbredte hverdagssprog i institutionsverdenen lægger op til at etablere en 
kommunikationskultur, hvor der skabes et skel mellem det personligt oplevede og 
følte på den ene side og på den anden side det abstrakte, principielle og ukonkrete 
(Kjær 2009). Skellet tager udgangspunkt i en kulturel forestilling hvor det teoretiske 
og det praktiske opfattes som væsensforskellige og principielt adskilte verdener. I en 
del institutioners hverdagskultur er der sket en glidning, hvor begrebernes 
semantiske betydning har ændret sig. Således kunne det i et undersøgelsesmateriale 
konstateres at betegnelsen ”teori” blandt pædagogisk personale anvendtes om alt 
det, der ikke er personligt oplevet og erfaret af pædagogen selv (Kjær 2007). En 
sådan hverdagssproglig brug af termen ”teori” kan ses i forbindelse med egentlige 
teorier, fx psykologiske teorier om tilknytning og udvikling, i omtalen af empirisk 
forskning eller forskningsbaseret viden. Termen bruges nu og da også om 
kommunens eller institutionens værdigrundlag, om lovgrundlaget mv. Det 
selvoplevede derimod betegnes ”erfaring” eller praksis (Kjær 2007, 2009, se også 
Brinkkjær og Nørholm 2000). Denne sprogbrug og den deraf følgende 
kommunikative norm kan yderst effektivt blokere for at personalegruppen 
analyserer og diskuterer konkrete pædagogiske handlinger, idet det praktisk udførte 
og skete knyttes til den personlige oplevelse og derfor omgærdes med krav om 
bekræftelse.  Det personligt oplevede og fornemmede defineres som knyttet til 
personen og individet og har tendens til at blive opfattet som ukrænkeligt og 
udiskuterbart (ibid.). Skal der diskuteres, gøres det i denne kommunikative orden ud 
fra generelle antagelser, principielle udtalelser, grundlæggende værdier mv. Denne 
kommunikationskultur skaber systematisk dekobling mellem teoretiske og 
generaliserende udtryksformer og de fortælleformer som knytter sig til formidling af 
konkrete erfaringer og oplevelser (Stahl 1989). Det betyder at der generelt er fare for 
en manglende sammenhæng mellem overordnede pædagogiske principper og 
konkret pædagogisk handling, sådan som det har været dokumenteret (Brostrøm 
1998 og 2004). Samtidig etableres et tabu omkring den enkelte medarbejders 
erfaringer, handlinger og oplevelser, som dermed skærmes mod analyse, diskussion 
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og kritisk granskning (Kjær 2007). I en sådan kommunikativ orden etableres to stærkt 
adskilte kommunikative felter som kun yderst vanskeligt, og ofte med store 
konflikter til følge, kan forbindes (Kjær 2007).  Der er derfor en fare for at 
pædagogers arbejdsmæssige kommunikation tager form af enten diffus, abstrakt og 
holdningspræget diskussion ("synsning") eller konkret følelsesbåret formidling af 
personlige oplevelser(”føleri”), hvorimod en analytisk sammenkobling mellem det 
teoretiske og vidensmæssige niveau og det praktisk-pædagogiske niveau ikke finder 
sted. Personalegruppernes kommunikationskultur er derfor også et 
opmærksomhedspunkt i vurderingen af hvor vidt der er tale om god praksis. 

Opmærksomhedspunkt: Personalets medvirken i 
marginaliseringsprocesser 
Flere studier dokumenterer, at daginstitutioner kan være medvirkende årsag til 
marginaliserings- og segregeringsprocesser (Hestbæk og Christoffersen 2002). Dels 
fordi pædagogikken appellerer til de i forvejen privilegerede børn (Jensen 2005 og 
2007), dels fordi personalet i forskellig grad anerkender børn med forskellige 
forudsætninger og derfor er i fare for systematisk at underkende bestemte grupper 
af i forvejen marginaliserede børn (Palludan 2005). Dels fordi støttesystemet lægger 
op til at fokusere på børns fejl og mangler og pædagoger derfor ofte kommer til at 
medvirke til at stigmatisere børn og betragte dem i et diagnosticerende perspektiv. 
Personalegruppernes opmærksomhed på deres rolle i forhold til marginaliserings- og 
inklusionsprocesser, samt deres kompetencer og kvalifikationer på området er derfor 
et tredje opmærksomhedspunkt i karakteristikken af god praksis. 

Opmærksomhedspunkt: Marginaliseringsprocesser i børns egenaktivitet 
Der er intet forskningsmæssigt der tyder på, at integration eller inklusion foregår 
automatisk, når børn med forskellige forudsætninger og baggrunde sættes sammen, 
hvad enten det drejer sig om funktionsnedsættelser (Ytterhus 2003), socialgruppe 
(Jensen 2005) eller kulturel baggrund (Gulløv og Bundgaard 2008). For at der skal 
finde inklusion og integration sted, kræver det derimod bevidst og systematisk 
pædagogisk arbejde udført af kompetent personale (ibid., Jensen m.fl. 2009). 
Personalets bevidsthed om og håndtering af hvad der foregår mellem børn er derfor 
et fjerde opmærksomhedspunkt i forhold til spørgsmålet om god praksis. 

Opmærksomhedspunkt: Idealer om hjemlighed og uformalitet 
Dagtilbuds historie og omsorgsopgave har etableret dagtilbuddet som et pædagogisk 
supplement til hjemmet og  med forestillingen om det gode hjem og de nære 
relationer som fundament (Kjær 2005, Lützen 2003, Svends Nielsen 1998, Winther 
1999). Hjemlighedsidealerne etablerer en tone eller stemning af familiær, afslappet 
personlighed og åbenhed som udfylder en række nødvendige funktioner og som 
bidrager til at de hyppige og mere eller mindre hverdagsprægede møder mellem 
personale og børn, personale og forældre, samt personale indbyrdes, søges afviklet i 
en uformel og ligeværdig tone. Det har på godt og ondt skabt en aura af familiær 
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uformalitet omkring dagtilbud og pædagogers arbejde(Kjær 2009, Palludan 2009). En 
række vanskeligheder er dog også udsprunget heraf: afgrænsningsproblemer mellem 
pædagogens private og professionelle sider, med overinvolvering, afmagtsfølelse og 
udbrændthed til følge. Vanskeligheder med at håndtere relationer professionelt, idet 
de får tendens til at blive et mål i sig selv, hvorimod de målrettede og instrumentelle 
aspekter af og motiver for relationen forsvinder (Olesen 1997). Personalegruppernes 
håndtering af det personlige og uformelt hjemlige overfor det professionelle og 
saglige er derfor et femte opmærksomhedspunkt i afsøgningen af den gode praksis. 

Disse opmærksomhedspunkter fungerer som analytiske indgange i arbejdet med 
materialet og er udgangspunktet for den videre udforskning af institutionernes 
kulturelle logikker (Gulløv 2004). Samtidig fungerer de som kriterier i vurderingen af 
hvad der karakteriserer kulturen i institutioner som har etableret en god praksis for 
børn i psykosociale vanskeligheder. 

a) Kollegialitetskultur 
b) Den kommunikative orden: kommunikationskultur 
c) Pædagogers medvirken i marginaliseringsprocesser 
d) Pædagogisk opmærksomhed på marginaliseringsprocesser i børns 

egenaktivitet  
e) Idealer om hjemlighed og uformalitet  

Nogle af disse opmærksomhedspunkter har især at gøre med niveauet for 
pædagogisk planlægning, evaluering, refleksion, analyse mv. På det konkrete 
pædagogisk praktiske handleniveau vil det ikke være muligt direkte at iagttage alle 
de ovenstående opmærksomhedspunkter. Kollegialitetskultur og 
kommunikationskultur er i sagens natur tydeligst på niveauet for refleksion og vil 
derfor kun i begrænset omfang og indirekte være synlige i arbejdet med børnene, 
hvor der er fokus på at der performes praktisk pædagogisk. Disse to 
opmærksomhedspunkter behandles derfor nærmere i kapitel 6 om den reflekterende 
metodiker. Derimod er det sandsynligt, at der i personalets møde med børnene kan 
findes tegn på de opmærksomhedspunkter der handler om 1) pædagogers rolle i 
marginaliseringsprocesser, 2) pædagogisk opmærksomhed på børns adskillelses- og 
segregeringsprocesser samt på 3) hjemlighedsidealer.  

Disse tre opmærksomhedspunkter har som nævnt, sammen med de første to, 
fungeret som analytiske indgange eller porte i arbejdet med undersøgelsens 
materiale, som dels består af feltobservationer og dels af en omfattende 
dokumentation af forskellige former for interviewende og samtalende forløb (se 
metodekapitel).  Den forforståelse som ligger i opmærksomhedspunkterne, udgør en 
analytisk forudsætning og mulighed for uplanlagte fund i materialet. Dels ved at 
fokusere opmærksomheden, så det bliver muligt at orientere sig i materialets 
kompleksitet. Dels ved gennem sin åbne karakter at bevare en stor sensitivitet i 
forhold til materialet og de logikker som præger institutionerne. Mødet mellem de 
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logikker som etableres i det forskningsmæssige blik på den ene side og 
institutionskulturelle logikker på den anden, udgør det centrale metodiske, 
erkendelsesmæssige og analytiske moment i undersøgelsen.  En konsekvens af dette 
er, at de opstillede opmærksomhedspunkter så at sige omgiver analysen af de 
konkrete fund, hvorimod de ikke direkte strukturerer analysen. Gjorde de det, ville 
det betyde, at undersøgelsen ikke havde afdækket noget nyt, men blot be- eller 
afkræftet allerede eksisterende antagelser. Der er derfor i forløbet indlagt såvel 
induktive som deduktive analysemomenter. Det indebærer at der både tages 
udgangspunkt i de opstillede opmærksomhedspunkter og i de mønstre som har 
tegnet sig i en åben gennemgang af materialet. Undersøgelsens kvalitative karakter 
betyder, at der desuden er mulighed for at selve forskningsspørgsmålet kan lade sig 
påvirke af den viden som opnås i processen, sådan som det er sket tidligt i forløbet.  

God praksis i de gode eksemplers institutioner 
I dette afsnit vil vi præsentere fund på niveauet for pædagogisk praksis med afsæt i 
de tre sidstnævnte opmærksomhedspunkter, altså med udgangspunkt i 
forskningsblikkets logik. De konkrete eksempler på god praksis er hentet fra 
forskningsprojektets empiriske materiale. De har til hensigt at vise eksempler på på 
hvilke måder det er muligt at udføre god praksis, så de farer som ligger i 
opmærksomhedspunkterne, adresseres. I et senere kapitel vil vi præsentere 
yderligere fund på niveauet for refleksion mv, med udgangspunkt i institutionernes 
logikker, sådan som de er trådt frem i mødet med os.  

Personalets medvirken i marginaliseringsprocesser 
Det opmærksomhedspunkt der handler om pædagogers medvirken i 
marginaliseringsprocesser giver anledning til at overveje hvor vidt det på det 
pædagogiske praksisniveau kan konstateres, at personalet ubevidst understøtter 
marginaliseringsprocesser eller arbejder bevidst på at modvirke dem.  I det empiriske 
materiale har der været eksempler på begge, hvilket indikerer, at der er tale om en 
relevant vurderingsparameter som kan opfange variationer. I det følgende vil vi give 
en række konkrete eksempler på hvordan den gode praksis i specifikke situationer 
kan manifestere sig. Der tegnes dog ikke noget dækkende mønster, ligesom de 
enkelte eksempler ikke hver især analyseres udtømmende, men der peges på nogle 
væsentlige aspekter ved dem i relation til den aktuelle problematik.  

Personalets strategier for aktivt at modvirke marginaliseringsprocesser antager 
mangfoldige konkrete former og vi har derfor tematiseret eksempelmaterialet under 
nogle overskrifter.  

At opmuntre i stedet for at nedmuntre 
Mange af de marginaliseringsprocesser, som pædagogisk personale ubevidst kan 
komme til at medvirke i, har karakter af at nogle børn underkendes eller føler sig 
underkendt fordi de ikke kan leve op til personalets forventninger. De gode 
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eksempler har modsat karakter af at der arbejdes bevidst med at alle børn støttes og 
opmuntres. 

Feltnotat: Da vi er næsten færdige med at spise siger 
pædagogen, at nu kan vi lige lege den gætteleg med at finde 
ud af hvad forskellige dyrs unger hedder: ”hestens unge 
hedder? Ræk hånden op, og lad være med at svare, før jeg 
siger hvem der skal svare”. En dreng glemmer det hele tiden. 
Hver gang får han venligt med en finger på læben, hjælp til at 
lade være med at sige, hvad han tænker. Han er vist kun tre år, 
men kan svare rigtigt hver gang. En pige rækker hånden op, da 
der bliver spurgt til hestens unge. Pædagogen spørger en af de 
mange andre, som også har hånden oppe. Pigen bryder i gråd. 
Da pædagogen spørger om fårets unge får hun chancen for at 
svare, men det vil hun ikke. Jeg ville have svaret på hesten 
hikster hun. Legen fortsætter og nogle runder senere spørger 
pædagogen igen efter hestens unge. Pigen får lov at svare og 

skuldrene og hovedet hæver sig en smule, da hun svarer: føl. 

Pædagogen håndterer her aktivt og konkret faren for, at han med den valgte 
aktivitet kan være medvirkende til, at børn marginaliseres. I dette tilfælde pigen, der 
kun kan eller vil svare på spørgsmålet om hesten og drengen som har svært ved at 
vente på at få ordet. Med denne intervention sørger pædagogen for, at pigen får en 
succesoplevelse og vedbliver at være en del af fællesskabet.  

Det følgende eksempel kredser om personalets håndtering af børnenes oplevelse af 
maden og måltidet.  Det pædagogiske udgangspunkt er en forståelse af, at maden og 
måltidet er forbundet med mange stærke sanseoplevelser, krav, regler og følelser: 

Feltnotat: En pige, er blevet opfordret til at smage på 
rødkålssalat. Hun siger nej, men pædagogen lægger en lille 
klat på hendes tallerken. Hun bryder ud i voldsom gråd. 
Pædagogen siger: ’det laver jeg lige om, det var en fejl’ Hun 
fjerner klatten igen. Barnet smager derefter på eget initiativ 
med fingeren af ’resterne’ på tallerkenen og pædagogen 
smiler til pigen. 

Pædagogen sætter med sin handling pigen i affekt med voldsom gråd til følge. Pigens 
reaktion er ude af proportion i forhold til, hvad der er hensigtsmæssigt for pigen selv 
og socialt acceptabelt, både blandt de øvrige børn og blandt pædagogerne. Dermed 
er hun i fare for at blive marginaliseret af fællesskabet (Ytterhus, 2003). Pædagogen 
justerer blandt andet på denne baggrund sin handling. Dette har flere fordele. For 
det første får barnet mulighed for at hive sig selv i land ligesom hun også, i 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 5 

48 

 

overensstemmelse med pædagogens oprindelige mål, smager på rødkålssalaten. 
Desuden får barnet gennem den voksnes ro og afdæmpethed en model for en 
fremtidig erfaring med at skalere sin følelseshåndtering mere hensigtsmæssigt. 
Barnets ønske respekteres og hendes mod til på eget initiativ alligevel at smage 
bekræftes og opmuntres uden at der peges på inkonsekvensen i pigens handlinger 
eller hun mødes med krav om at forholde sig til om det smagte godt eller om hun vil 
have mere. Situationen afdramatiseres og afspændes dermed og pigens ønsker og 
initiativer opmuntres og respekteres. 

Det følgende eksempel illustrerer, hvordan det kan være forbundet med stor fantasi 
og ihærdighed at fastholde og opmuntre børnene: 

Feltnotat: Pædagogen sætter flere aktiviteter i gang. En 
gruppe drenge leger ved et bord. Hun sætter sig ved et bord, 
hvor der skal klippes forårsblomster. Børnene henter selv 
underlag, sakse, lim og papir. Sigurd (3 år) klipper meget 
koncentreret og han maser og tværer med limstiften. Han 
bliver overivrig. Pædagogen må mange gange mase limstiften 
ind i hylstret igen. Gang for gang går det bedre for drengen. 
Han klipper i grønt karton efter en streg han selv har tegnet. 
Han giver mig det han har klippet ud og gør mig opmærksom 
på, at han har klippet rundt. Jeg takker imponeret. Han klipper 
og klistrer og pludselig ligner det grønne karton ifølge 
pædagogen en elefant. Den udbygges med snabel og pyntes 
med røde felter. Pædagogen klipper hul i den, så den kan blive 
hængt op. Hun spørger Sigurd om den skal hænge på denne 
lampe eller på lampen ved hans eget bord. Sigurd synes at den 
skal hænge her. Det kommer den til. Pædagogen 
kommenterer, at så kan de andre se på den, mens de spiser. 
Sigurd er ved at revne af glæde og stolthed. Sigurd har klister 
overalt på hænderne og han viser mig det. Jeg foreslår ham at 
vaske hænder. Han kommer hurtigt tilbage til mig med våd 
trøje og undertrøje. En voksen hjælper ham med at finde tørt 
tøj på toilettet. Han kommer glad tilbage og siger til et 
forbipasserende barn, at det er ham der har lavet den elefant 
der hænger i lampen.  

Pædagogen sætter her en aktivitet i gang, som ikke alle børn mestrer lige godt. Alle 
tales til i samme tone og opmuntres i deres arbejdsproces og i omgangen med det 
færdige produkt. Pædagogen hjælper mange gange med det, der går galt med 
limstiften og viser hver gang drengen, meget diskret, hvordan han kan gøre, efter at 
have iagttaget hans bevægelser og set hvor det går galt for ham.  Drengen er meget 
optaget af det stoflige og taktile i aktiviteten: limen som klistrer, det stive og grønne 
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karton, at få saksen til at arbejde sig gennem kartonen.  Der er megen oplevelse og 
mange udfordringer for ham i det og han bliver helt opslugt. Måske derfor har han 
svært ved rigtigt at få form og retning på sit meget indædte og fokuserede arbejde. 
Pædagogens hjælp og opmuntring kulminerer da hun giver ham en oplevelse af at 
være nået næsten i mål med et stort projekt.  Han opdager pludselig, ved 
pædagogens hjælp, at han ikke bare har klippet med saksen og limet med limstiften, 
men faktisk har frembragt noget som med lidt god vilje og et par tilføjelser er en flot 
elefant. Dermed opmuntres drengen ligesom hans fortsatte deltagelse og 
engagement understøttes. Dermed skaber pædagogen en inkluderende 
sammenhæng omkring barnet. Drengen er lige så meget og lige så værdifuldt med i 
aktiviteten som alle andre børn. 

At tale med børnene og ikke til børnene 
Pædagogisk personales ubevidste medvirken i marginaliseringsprocesser kan ofte 
understøttes af at der benyttes forskellige samtale- og tiltaleformer overfor 
forskellige børn. Desværre med fare for at de i forvejen udsatte børn mødes med en 
docerende undervisningstone, hvorimod de velfungerende børn mødes med en 
ligeværdig samtalende udvekslingstone (Palludan 2005).  De næste eksempler giver 
smagsprøver på hvordan der i den gode praksis arbejdes med at bruge sproget og 
samtalen på måder som modvirker risikoen for at personalet er en del af de 
marginaliseringsprocesser som rammer børn i udsatte positioner. 

Feltnotat: Dreng: ”i morgen skal jeg have dyr” siger han til 
pædagogen. Pædagogen: ”skal du have dyr?” Det snakker de 
lidt om og så siger pædagogen:” ved du hvad, du også skal i 
morgen: Du skal sove her. Det skal x også og y og når vi har 
sovet, så kommer din far og spiser morgenmad”. Drengen 
siger: jeg kan ikke sove uden min far. Pædagogen snakker med 
drengen om det med at han ikke vil sove uden far. Så kommer 
en anden pædagog og siger; at Valdemar har brug for hjælp. 
Pædagogen siger til drengen, at hun lige skal hjælpe Valdemar 
og at hun kommer igen om lidt. Da hun kommer tilbage 
spørger hun drengen om han kunne tænke sig, at komme og 
være med i morgen til det som skal foregå, og så blive hentet, 
når han skal sove. Det lyder som om, han svarer ja. Til 
frokosten følger pædagogen og han op på samtalen. En af de 
andre spørger, om han kommer.” Nej” siger en anden dreng: 
”han tør ikke”. Men der er ingen hovéren. 

Pædagogen går i dialog med drengen på trods af, at det aldrig bliver klart, hvad det 
egentlig er han vil samtale om. Vil han fortælle, at han får et kæledyr? At han får et 
sovedyr? Eller at han skal spise dyresteg? Måske ved pædagogen det. Måske ikke. 
Pointen her er imidlertid, at hun velvilligt indgår i samtale med drengen. Pædagogen 
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tager tråden op i forhold til det der skal ske i morgen og som er hendes pædagogiske 
dagsorden for morgendagen. Hun skifter emne, men på en samtalende og 
associerende måde uden, at der bliver et brutalt emneskifte. Hun følger det initiativ, 
som drengen tager, samtidig med, at hun viser med sit eget gode eksempel, hvordan 
man samtaler. Drengen samtaler med pædagogen efter samme mønster, da han 
siger, at han ikke kan sove uden sin far. 

Det er karakteristisk i situationen, at han og den anden dreng har lært, at sætte ord 
på deres følelser, på så overbevisende og nuanceret vis, at de ikke udpeger andre 
som forkerte, men på samtalende og reflekterende vis håndterer tanker og følelser. 
De får lov til at have dem og hjælp til at håndtere dem. De finder en løsning i 
fællesskab, som tager samtaleparterne alvorligt. På denne måde bliver det også 
synligt, at ordene kan hjælpe og at de tillægges værdi. I og med at pædagogen finder 
en løsning afværges den potentielle fare for marginalisering. Drengen får mulighed 
for at deltage i det forestående arrangement på sine egne betingelser i fællesskab 
med de andre børn. Pædagogen skaber med sin praksis muligheden for differentieret 
og ligeværdig deltagelse. 

Da pædagogen forlader samtalen et øjeblik for at hjælpe et andet barn, er det et 
eksempel på noget der gentager sig et hav af gange. Ingen pædagog forlader et barn, 
uden at sige det og uden at begrunde og uden at sige at hun kommer 
igen/alternativt, at hun skifter sig selv ud med en kollega, der kan udfylde behovet 
lige så godt i den konkrete situation. Dermed signaleres også respekt for den 
igangværende samtale. Da pædagogen sætter ord på sine egne handlinger viser hun, 
med sit eget eksempel, at sproget kan bruges til at skabe relation og kontinuitet. 

I det følgende eksempel bruges samtalen som en fælles platform, som så at sige 
åbner dagen og involverer børnene som vigtige aktører. 

Feltnotat: Morgen: Af tavlen ved døren fremgår at børnene i 
dag er inddelt i tre hold; et gymnastikhold, et rytmikhold og et 
hold med boldlege. Børn og voksne taler sammen om hvad der 
skal ske i dag og hvad der skal gøres nu, hvor dagen skal 
sættes i gang. Børnene spørger og er ivrige for at deltage og 
hjælpe. Det får de lov til.  Børn går ærinder for voksne: det kan 
være at hente, bringe, sige noget til en voksen et andet sted. 
Børnene hjælper hinanden to og to med at løse de opgaver, de 
tager på sig. I samtalen opdager pædagogerne at noget skal 
hentes og i dialogen med børnene bliver det tydeligt hvad det 
er for en ting, hvornår den sidst var i brug, børnene husker 
hvem af børnene der havde bolden sidst og hvordan hun kunne 
kaste den mod væggen. De voksne spørger nogle gange om 
børnene tror at de kan klare opgaven. Det tror de som regel – i 
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et tilfælde siger pædagogen: ”Kan du spørge om du må få en 
plasticpose i køkkenet?” Drengen tøver. Pædagogen: ”Har du 
brug for hjælp?”Drengen nikker. En jævnaldrende pige er ivrig 
efter at hjælpe og går med. De holder hinanden i hånden. 
Børnehaven summer af aktivitet. Men der er alligevel roligt, så 
det er let at føre en samtale. 

Her bruges samtalen konsekvent på samme måde overfor alle børn, som i denne 
situation mødes af voksne som taler med dem i en venlig, inviterende og saglig tone. 
Budskabet er: hvordan skal vi sammen løse den komplekse opgave med at få sat 
dagen på skinner? Den orientering og de instruktioner som er nødvendige i sådan en 
overbliksskabende situation som denne, fremstår ikke som voksne der underviser, 
giver ordrer til eller docerer for børnene. Derimod fremstår det sproglige samspil 
mellem børn og voksne som en fælles afsøgning af hvordan dagen skal forløbe og der 
skabes en fælles opgaveløsning omkring dette. Alle er nødvendige bidragydere i 
afviklingen af dagen og alle hjælper derfor til med det de kan og har lyst til. 
Pædagogen viser med sit eget eksempel at ingen kan alting, så det er helt naturligt 
og selvfølgeligt at man hjælper hinanden og i samtalen finder ud af hvad der er at 
gøre og hvor meget af det, man kan overskue og hvor der er brug for hjælp og 
samarbejde.  Dialogen med børnene inviterer dem til at bruge sproget i en fælles 
opgaveløsning, hvor børnenes udsagn, verbale som non-verbale, inddrages og tages 
alvorligt i den samme saglige og venlige tone. 

At sætte rammer som udvider børns mulighed for at deltage 
De marginaliseringsprocesser som involverer pædagogisk personale direkte, kan ofte 
være forbundet med de rammer og muligheder som personalet etablerer omkring 
børnene.  

Feltnotat: Frokosten er slut og der skal ryddes op. Det foregår 
sådan, at pædagogen siger hvilke børn, der nu, efter tur og 
nogle få ad gangen, kan rejse sig og sætte brugt service til 
opvask. Det hele skal bæres hen til køkkenbordet og kniv og 
gaffel sættes i holderen til opvaskemaskinen. En dreng på 
formodentlig tre år begynder at blive lidt urolig da de første 
børn går i gang med opgaven. Han siger til pædagogen: ’du 
skal hjælpe’.  Pædagogen svarer, at det skal han nok. 
Pædagogen går hen og tager imod børnenes tallerkener ved 
køkkenbordet, når de afleverer. Da der kun er få børn tilbage, 
siger pædagogen til drengen, som prøver at få samlet alt det 
snavsede service: hør B, tag du din kniv og gaffel og kom 
herhen med dem. Drengen går op med kniv og gaffel og 
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pædagogen viser ham, at han skal putte den i holderen. Det 
gør han og går derefter ned og henter tallerkenen og koppen.  

 
Pædagogen vejleder i ovenstående eksempel barnet, så han selv bliver i stand til at 
udføre opgaven. Drengens usikkerhed og anmodning om hjælp mødes med et 
imødekommende svar: han skal nok få hjælp. På denne måde bliver drengen en del 
af fællesskabet og fremstår som kompetent, i første omgang fremstår han som fuldt 
ud i stand til selv at vurdere om han har brug for hjælp – i anden omgang i forhold til 
den opgave alle børn løser, nemlig at sætte service i opvaskemaskinen. Det her kan 
han godt klare. Ved at opgaven brydes op i tilpas store bidder undgår drengen at 
knække halsen på opgaven og dermed at blive marginaliseret fra fællesskabet. 
Pædagogen ser ud til at være helt bevidst om sin rolle her og taler hele vejen 
igennem pænt og opmuntrende til drengen og de øvrige børn. Han anvender en 
udvekslingstone til at instruere med frem for en undervisningstone (Palludan 2005). 
De børn der har svært ved at klare opgaven udelukkes ikke, men får tid og 
vejledning, så de forbliver ligeværdige deltagere. De mødes ikke af særlige 
tiltaleformer, forbeholdt ”de små”, de der ikke kan finde ud af det eller lignende. 
Med sin tiltaleform, sin sproglige tone og stemthed og i sin vejledning og hjælp til 
barnet sætter pædagogen en ramme som udvider barnets mulighed for at være med 
og opleve sig som en naturlig del af fællesskabet. Hermed håndterer pædagogen 
faren for at han selv med sine krav og forventninger eller med sin tiltaleform kan 
komme til at medvirke i marginaliseringsprocesser. 

De relativt mange eksempler med måltidet som udgangspunkt antyder, at netop 
måltidet er et af daginstitutionens signifikante fællesskaber (Pedersen 2009), som 
har stor betydning for børnenes oplevelse af at høre til og være med. Det følgende 
eksempel illustrerer hvordan rammesætningen omkring måltidet spiller en stor rolle 
for børnenes mulighed for at blive deltagere i måltidet som central og 
betydningstungt fællesskab i institutionslivet. 

Feltnotat: Måltidet: I dag skal vi have suppe. Der er nybagt 
brød til. Alle spiser med, også de voksne. Voksne taler som 
hovedregel ikke med hinanden men med børnene. Voksensnak 
begrænses til korte beskeder. Så vidt muligt går de voksne via 
børnene. Fx: ”Du kan spørge den voksne ved det andet bord 
om du kan få noget mere brød”.” Kan du række skålen til…”. 
Økonomaen sidder med ved bordet og fortæller at det er 
hvidkåls- og kartoffelsuppe. Drengene snakker om at det er en 
dejlig mandagssuppe. Baldur snakker om torsdagssuppe og jeg 
griner med ham og spørger om den er fuld af torsdag. Han 
nikker. Og siger: ”og salt og peber”.” Det kan jeg godt se”, 
svarer jeg. Han har drysset ekstra salt og peber på sin suppe. 
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Jeg spørger om det smager godt. Det gør det. Han vil have 
mere suppe. Børnene har lært hvordan man bruger salt og 
peberbøsserne. Man drysser først op i sin hånd og dernæst på 
maden. Så det ikke bliver for meget. Børnene er tydeligvis vant 
til at de voksne taler med dem og henvender sig mange gange 
til mig. 

Personalet har her anlagt en bevidst strategi omkring måltidet som fælles 
kulturelt og socialt mødested. Der er klare regler, og man kan få hjælp til at lære 
at håndtere situationen og alle dets enkeltstående momenter. Ved ikke at tale 
med andre voksne, men primært med børnene, etablerer personalet en ramme 
som gør børnene til helt nødvendige aktører i afviklingen af måltidet.  For at 
måltidet skal være hyggeligt, må børnene fx være med i samtalen. De voksnes 
rolle som dialogpartnere understøtter børn som kan have svært ved selv at kaste 
sig ud i samtalen og alle børn virker som om de er vant til at indgå i en samtale, 
uanset sprogligt eller andet niveau. Ved at involvere børnene i alle praktiske og 
sociale momenter i måltidet, aktiveres børnene, hvilket ser ud til at give dem en 
oplevelse af ansvarlighed. Børnene ser koncentrerede og alvorlige ud, når de 
udfører en opgave og stolte og glade, når den er gennemført. Uheld følges op af 
en ”det er jo hvad der kan ske”-holdning og en omgående fokusering på hvad vi 
nu gør. 

En motorisk vanskelig manøvre som at drysse salt og peber på maden, gøres 
håndterlig og gennemførlig for alle ved formidlingen af en konkret teknik eller 
fremgangsmåde som dels kan forebygge at det går galt, dels anerkender at det 
med peber ud af en peberbøsse er bøvlet at klare for alle. Dels skaber den klart 
markerede teknik mulighed for at alle børn oplever sig som kompetente og 
selvhjulpne – og tilmed kan brillere med så meget overskud, at de selv kan 
vejlede andre børn i hvordan man gør. 

Feltnotat: Et par drenge fjoller rundt. Den ene med 
fødselsdagsflaget fra den anden stue. Pædagogen kommer og 
siger til drengen: Sæt du dig lige ned på bænken og vent et 
øjeblik. Pædagogerne er i gang med at hjælpe alle børnene 
med at blive klar til at gå på legepladsen. Alligevel glemmer 
pædagogen ikke drengen, som nu er lidt urolig på bænken. 
Blot 2 minutter senere siger han til drengen, at nu kan han 
smutte på legepladsen. Sådan gør pædagogerne mange 
gange- tager ting i opløbet. Der er ingen formaning eller 
irettesættelse at spore i pædagogens vejledning her. 

I denne situation hjælper pædagogen drengen med, at klare den korte ventetid på 
en måde, som er accepteret i børnehavens kultur. Det betyder, at drengen får 
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mulighed for at deltage indenfor rammerne af det som nu skal foregå på en ok måde. 
Det at sidde et øjeblik på bænken er ikke en straf, men en konkret måde at hjælpe 
drengen til at håndtere sin kropslige uro. Pædagogen er omhyggelig med at sørge for 
at det dels ikke er en straf, men en praktisk strategi i situationen, dels at sørge for at 
det vitterlig kun handler om et kort øjeblik, sådan som han har sagt. Det indebærer, 
at pædagogens anvisninger til barnet ikke er irettesættende, men blot en praktisk 
foranstaltning. Det forhindrer situationen i måske at udvikle sig yderligere, så 
drengen risikerer at marginalisere sig selv. Det korte tidsrum, drengen sidder på 
bænken, udgør en mulighed for at drengen kan få en oplevelse af og erfaring med at 
han faktisk kan sidde og vente et øjeblik. Så snart det bliver svært for drengen at 
vente, giver pædagogen ham mulighed for at komme på legepladsen. Det vil sige, at 
det der er svært for drengen at klare ikke pålægges ham i ekstra store doser, så han 
kan lære det. Derimod nedtones hans uro så han får mulighed for i tilpas små doser 
at gøre sig nogle succesfulde erfaringer med det der er svært for ham. Med denne 
tilgang sætter pædagogen en ramme op som udvider drengens mulighed for at 
deltage i dagens hændelser på en upåfaldende og selvfølgelig måde. 

At hjælpe børn ind i samvær med andre børn  
At betragte børns relationsdannelse og legerelationer som noget der udelukkende 
bør håndteres af børn selv, kan i de tilfælde hvor børn har svært ved at komme med i 
en leg eller få en ven, vise sig at være en tilgang som er med til at underbygge 
marginaliseringsprocesser. I forhold til børnene i den aktuelle målgruppe er denne 
problemstilling særlig relevant. 

Feltnotat: På legepladsen har en dreng fundet en frø. 
Pædagogen får de 4-5 andre børns opmærksomhed rettet mod 
frøen og drengens leg. Sammen løber de hen for at hente en 
spand til frøen, på pædagogens forslag. 

Pædagogen handler i eksemplet med opmærksomhed på betydningen af, at barnet 
bliver deltager i et børnefællesskab og får mulighed for at dele sin oplevelse med 
andre. Pædagogens handling er i dette eksempel i overensstemmelse med en 
praksis, der betoner barnets ret til og behov for at være med i fællesskaber.  Som 
dokumenteret af Ytterhus (2003) er børn i børnehaven, herunder også børn i udsatte 
positioner, konstant på udkig efter kammerater at lege med. Hun anfører med 
reference til børnenes egne udsagn, at frygten for social isolation fra jævnaldrende 
ser ud til at blive opfattet som den største trussel af børnene selv. I ovenstående 
eksempel er det tydeligt at pædagogens sammenkobling af børnene antager en 
form, så der ikke går noget fra nogen. Også de fire-fem børn som drages ind i 
fællesskabet om frøen, får en oplevelse, får erfaring, føler sig sete og 
betydningsfulde. Den dreng som var udenfor fællesskabet fik en oplevelse med at 
være med på lige vilkår, ja tilmed i en måske uvant, privilegeret position, eftersom 
alle børnene synes at frøen er spændende og ivrigt kaster sig ind i aktivitet omkring 
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den. Pædagogen viser med sit eget eksempel drengen hvordan man kan dele en 
oplevelse med andre og dermed invitere til fælles leg. 

I eksemplet med frøen griber pædagogen en spontant opstået mulighed for at der 
kan ske noget positivt mellem det barn som er udenfor og de børn som allerede er 
en del af et fællesskab. Det næste eksempel illustrerer hvordan der også lægges 
planer og organiseres aktiviteter som kan involvere børn i udsatte positioner og give 
dem erfaringer med at indtage mere favorable positioner. 

Feltnotat: De voksne har forberedt to aktiviteter. Legetøjet 
skal vaskes og potteplanterne skal pottes om. De to borde er 
fyldt op med grej til de to opgaver. En aktivitet på hvert bord. 
Inde har de voksne talt med børnene om hvem der har lyst til 
at være med til det ene og det andet. Nogle børn spørges 
direkte af de voksne. Andre får venligt at vide, at det nu er tid 
til at de skal være med til…. På den måde er alle børn i 
aktivitet og ingen børn tuller rundt uden at vide hvad de skal 
tage sig til eller uden at høre til hos nogen. 

Pædagogerne tager ansvaret for, at alle børn bliver hjulpet ind i samvær med andre 
børn. Metodisk set differentieres der ud fra de enkelte børns lyst, behov og evne til 
at træffe valg og til at indgå i de aktuelle aktiviteter. Pædagogikken er i 
udgangspunktet fællesskabsorienteret, men med fokus på betydningen af 
differentiering. Alle børn har lov til at være unikke og have deres særegenhed med 
sig. Man kan med andre ord være med på mange måder og af forskellige årsager og 
med forskellige læringsmål for pædagogernes øje. Det vil sige, at der ikke arbejdes 
ud fra snævre normalitetsbestræbelser. Tværtimod lægges der i de gode eksemplers 
institutioner afstand til en rigid heteronormativ standard som definerer mennesker i 
klart adskilte og uoverstigelige kategorier. I stedet lægges der med konkrete 
handlingsstrategier vægt på at forbindelser mellem forskellige mennesker kan skabes 
fx ved en fokusering på aktiviteten i sig selv. Konsekvensen er, at der lægges vægt på 
de træk der er fælles for os frem for på de træk, der adskiller os. Ved at skabe 
situationer som giver børnene fælles erfaringer, etableres mulighed for at de 
fortsætter i legeaktiviteter og på længere sigt i venskabsrelationer. Hermed benytter 
personalet sig pædagogisk af det træk, som kan genfindes i børns egen legekultur, 
som handler om at børn spejler sig i hinanden og finder fælles træk efter mønstret: 
"Jeg har også chokolademad med i dag/blå bukser på/vasket legetøj: Til lykke!" (jfr. 
Hviid 1998).  

At tydeliggøre kulturen i institutionen 
Flere undersøgelser tyder på, at børn med kulturelle og sociale kompetencer der 
adskiller sig fra den brede middelklasses normalitet, kan have vanskeligt ved at 
afkode og tolke de normer, forventninger og logikker som indgår i 
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institutionskulturen (Jensen 2005, Jespersen 2006). Omvendt kan det pædagogiske 
personale have lige så svært ved at afkode børns signaler, hvis de adskiller sig meget 
fra hvad de kender (Palludan 2005). Problemet accentueres af, at normer som følge 
af fænomenet hjemmeblindhed ofte opfattes som naturlige og selvfølgelige og 
derfor sjældent problematiseres, men ofte er meget underforståede og måske 
afviger fra det som formuleres direkte (Kjær 2007, 2009). Sådanne blinde pletter hos 
personalet kan være en medvirkende årsag til at børn positioneres som anderledes 
og udenfor. De gode eksempler fremviser hvordan det at arbejde med at tydeliggøre 
institutionens regler, normer og værdier kan modvirke de uheldige effekter af 
hjemmeblindhed hos personalet og hjælpe de børn som har svært ved at afkode det 
underforståede. 

Feltnotat: En pige tegner og limer glimmer på. Hun beder 
pædagogen om at klemme mere glimmerlim ud. Pædagogen 
siger: kan du huske lige før, da sagde jeg til dig, at når du 
kommer så meget på, så bliver tuben tom. Og nu er den tom. 
Hvad skal vi gøre ved det? Pigen siger, at de skal købe noget 
mere og pædagogen og pigen smiler til hinanden og ser ud til 
at have en fælles forståelse af, at det kan man altså ikke bare.  

Pædagogen tager her ansvar for at formidle institutionens kulturelle normer og 
praktiske virkelighed. Hun arbejder dermed også på i et større perspektiv at gøre 
livets regler og vilkår meningsfulde for barnet, men med godt humør, og uden 
løftede pegefingre. Kommunikationen mellem de to er præget af en samtaletone og 
der er ikke antydningen af undervisende, docerende eller bebrejdende undertoner. 
Måden at gøre det på er ikke krænkende og bliver dermed lettere for barnet at 
bære. Der er tale om en form for spontant opstået konsekvenspædagogik med godt 
humør og glimt i øjet. Der er ikke i dette eksempel tale om, at pædagogen har lavet 
et set-up på det der sker. Hun agerer her i hverdagslivets situative praksis. Pigen 
havde ikke rigtigt forstået at pædagogens ord havde en forbindelse med hendes 
egne handlinger og tuben med glimmerlim. Måske forstod pigen ikke rigtigt 
pædagogens budskab, da det blev formuleret inden tuben var tom. Måske forstod 
hun det godt, men handlede ud fra en generel erfaring om ikke at fæste for stor lid til 
det voksne siger.  Med sin afkodning hjælper pædagogen pigen til at se 
sammenhængen mellem forudsigelsen, handlingen og konsekvensen. Hun viser også 
pigen, at hun godt kan regne med hvad pædagogen siger. Hun viser, at det er 
menneskeligt at fejlvurdere, blive overrasket, bruge tingene op for hurtigt etc. – og 
hun viser, at det ikke har andre ubehagelige konsekvenser end at glimmerlimen løb 
tør og fornøjelsen dermed sluttede.  Dermed er en række af institutionens normer og 
regler blevet tydeliggjort, konkretiseret og praktiseret, samtidig med at pigens 
erfaringsdannelse er blevet understøttet og vejledt på en ikke-underkendende måde.  
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I det det følgende eksempel er aktiviteten iscenesat af pædagogen ud fra bestemte 
mål og intentioner om at tydeliggøre nogle aspekter ved legekulturen. 

Feltnotat: 3-4  små børn og et par voksne leger med biler og 
bilbane. En dreng har samlet alle bilerne i en lang række. 
Pædagogen spørger om hun må låne en af bilerne, så hun kan 
lege med. Det må hun gerne. De kører et stykke tid og hun 
siger, at nu har hun lyst til at bytte til en anden bil. Må hun 

det? Ja det må hun gerne.  

Pædagogen tager her ansvar for at drengen lærer at dele med og dermed at mestre 
en væsentlig kompetence i forhold til det at lege med andre. I første omgang med 
hende selv. Undervejs i situationen iagttager pædagogen intenst drengens non-
verbale kommunikation. Hun ser ud til at studere selv den mindste trækning i hans 
ansigt, mens hun ganske langsomt signalerer non-verbalt, at hun lægger op til at tage 
bilen.  Han får dermed tid til at vænne sig til tanken. Hun får tydeliggjort, at for at 
kunne lege med andre, skal man også kunne dele, samtidig med at drengen helt 
konkret øver sig på at gøre det i praksis. Dermed tydeliggøres både et træk i 
legekulturen og et træk i institutionens kultur: her forventer man sig, at alle børn 
leger og hvis de har svært ved det, så er der hjælp at få. 

Feltnotat: Vi sidder og spiser. Når man spiser taler man kun 
med dem man sidder ved bord med. Vi taler om maden og om 
hvad vi skal lave bagefter. Vi hører, at pædagogen ved det 
andet bord, siger til børnene, at vi skal ikke snakke om pis og 
lort, når vi spiser. Lille Peter på 3 år lyser op og fniser og 
hvisker: ” pis og lort”- tre gange og fortsætter: ”det må vi ikke 
sige ved bordet”. Bemærkningen går lavmælt fra mund til 
mund rundt om bordet. Alle børnene fniser og repeterer: ”pis 
og lort, det siger vi ikke, når vi spiser”. Og så er den lagt til 
hvile.  

Normerne er helt tydelige her, også for børnene. Det er pædagogerne der tager 
ansvaret for normsætningen, men alle børn får mulighed for at smage på de 
forbudte ord og medvirke i opretholdelsen og praktiseringen af reglen. Ingen hænges 
ud, irettesættes eller skældes ud og alle børnene er meget optaget af at bevare den 
rare og gode stemning omkring bordet. Selv de mindste børn kender normen og kan 
kompetent, og venligsindet på symbolsk vis afprøve og formulere den – ikke mindst, 
fordi alle børnene kender stedets samtalekultur.  

Eksemplet illustrerer også hvordan kulturen i de gode eksemplers institutioner, 
adskiller sig fra en i ukendt omfang udbredt forestilling om at børnekultur (børns 
egen kultur) og voksnes institutionskultur dels udgør to væsensforskellige og adskilte 
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kulturer, og dels at der er et uoverstigeligt modsætningsforhold mellem børn og 
voksne. Det ser ud til at personalet har et bevidst og reflekteret forhold til deres 
opgave som opdragere, vejledere og formidlere af normer.  På dette område er der 
tale om at personalegrupperne ganske vist har blik for det der adskiller børn og 
voksne, herunder en dyb og konkret forståelse for hvad der karakteriserer legens 
indre logik og kulturelle former. Samtidig har de et lige så stærkt blik for det der 
forener og ligner på tværs af forskellene. Det betyder at de gode eksempler 
kendetegnes ved at personalet forpligter sig på at vide meget om hvad der foregår 
imellem børnene og forholde sig til hvad det betyder for de involverede her og nu og 
på længere sigt. Det ser også ud til at dette personale har forholdt sig til spørgsmålet 
om den indflydelse og magt, de har i forhold til børnene, således at de forsøger at 
bruge denne magt til generelt at styrke de svageste børn og til at lære de stærke fx at 
tage hensyn, føle og handle solidarisk i forhold til alle børn, agere i og forholde sig til 
nogle børns stærke udbrud og udtryk uden at give køb på egen integritet mv. Der er 
således tale om en tydelig normoverførsel fra voksne til børn og om nogle klare 
forventninger til børnene om at agere i bestemte retninger forhold til institutionens 
sociale virkelighed. Der er forventninger om eksempelvis at omgås hinanden på 
relativt afdæmpede måder som medvirker til at stemningen er fremkommelig og 
venligsindet. Stærke følelsesudbrud tages altid alvorligt som udtryk for barnets 
oplevelse, ligesom de fx gennem italesættelse oversættes til mere accepterede og 
afspændende udtryksformer og dermed konsekvent trækkes i den ønskede retning.  

At vejlede og instruere børn i problemløsningsstrategier 
Nogle af de allerede præsenterede eksempler illustrerer hvordan personalet på 
forskellige måder arbejder med at hjælpe børnene med at etablere 
problemløsningsstrategier og giver dem vejledning i hvordan de selv kan gribe en 
udfordring an. Når børnene beder om hjælp får de oftere en tydelig instruktion, 
vejledning eller guidning og sjældnere hjælp i form af, at de voksne udfører opgaven 
for barnet. Personalets arbejde er derfor i påfaldende grad præget af at det går ud 
på at få børnene på banen, sådan at det er børnene som i nogle tilfælde med meget 
tæt og massiv hjælp, støtte, vejledning fra voksne, handler, taler, løser, ordner. 
Denne systematiske hjælp-til-selvhjælp-strategi tager nogle af børnene meget 
tydeligt i anvendelse, når de løser et vanskeligt problem. 

Feltnotat: Iagttagelse i garderoben: Pige på 3 år: Prøver 5 
gange, at tage sin vest på. Hver gang får hun armen i det 
forkerte hul eller får vendt op og ned på vesten. Så siger hun til 
sig selv: ”Jeg har jo lært det”. Lægger vesten ned på gulvet 
med ryggen opad. Tager bestik af den. Tager vesten op og 
holder den i den rigtige position, og stikker den rigtige arm i 
det rigtige hul. 
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Derefter sætter hun skoene på gulvet foran sig ved siden af 
hinanden – den højre til højre side og den venstre til venstre 
side og spørger så den voksne: ”Er det rigtigt 
Grete?”VoksenGrete svarer glad og med eftertryk, at det er 
fuldstændig korrekt. Pigen tager så skoene på. 

Her ses hvordan pigen følger op på og repeterer den fremgangsmåde som hun med 
vejledning har prøvet med held nogle gange. Det er især værd at lægge mærke til 
dels, at hun så tydeligt er bevidst om at hun har lært det – hun ved altså, at hun er i 
stand til at klare opgaven. Dels er hun meget bevidst om at hun har lært en særlig 
fremgangsmåde som kan hjælpe hende til selv at få vesten rigtigt på. Da hun stadig 
er lidt usikker på det med skoene, gør hun et forsøg og får et meget glad men også 
seriøst og voksent svar, der signalerer, at hun netop har løst en opgave med bravour.  
En parallel kan ses i en tidligere nævnt episode, hvor pædagogen guider et barn til at 
sætte sit service i opvaskemaskinen ved at dele opgaven op i mindre dele (se side 
51). 

Marginaliseringsprocesser i børns egenaktivitet  
Dansk pædagogisk tænkning og praksis har traditionelt opfattet legen og børns 
selvvirksomhed som den måske væsentligste aktivitet i børns institutionsliv. Denne 
opfattelse er ofte kombineret med en forestilling om at legen pr definition er god – 
når der leges, er det godt. Det har skabt en tendens til i respekt for legen og dens 
gode væsen at så vidt muligt undgå voksenindblanding (Checchin 2000, Hviid 1998). 
Deri ligger en fare for at børn som er udenfor legen af forskellige årsager, fx fordi de 
mangler fundamentale legekompetencer, falder udenfor de fungerende 
legefællesskaber eller alternativt ved voksnes hjælp lempes ind i dem med magert 
udbytte. En voksenopmærksomhed på hvad der foregår i legen og i børns 
selvvirksomhed kan modvirke nogle af de udelukkelses- og marginaliseringsprocesser 
som foregår her. 

At være ’på pletten’ når børn har brug for hjælp  

Feltnotat: To drenge leger med nogle tanks. De er på vej til at 
blive uvenner idet den ene hævder, at ’det var mig, der havde 
den bil’ Den anden holder stædigt i sin bil. Pædagogen der 
sidder i sofaen ved siden af siger: nu er I på vej til at blive 
uvenner i stedet for at lege. Drengene stopper op og fortsætter 
efter tavs overenskomst legen…… 

 
Da det sociale samvær i situationen nærmer sig et sammenbrud, intervenerer 
pædagogen, men på en vejledende måde, der lægger op til at børnene i første 
omgang får øje på, hvad det er der sker i deres indbyrdes kommunikation. Derved 
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understøttes børnene i at foretage en form for iagttagelse af sig selv og deres egne 
handlinger og følelser (Snyder 1974). På dette grundlag får de mulighed for at stoppe 
op og tænke over om de ønsker at situationen skal fortsætte i denne retning, eller 
om de vil justere på den så retningen ændres i overensstemmelse med deres ønsker. 
Ingen kan vide hvordan situationen eventuelt ville have udviklet sig, men pædagogen 
har en opmærksomhed på, hvad der kan ske mellem børnene og vil gerne hjælpe 
dem til selv at bevare relationen til hinanden, selv om der er knaster i den. På denne 
måde modvirkes segregeringsprocesser mellem børnene. I den konkrete situation 
handler børnene formodentlig på baggrund af tidligere erfaringer med at legen går i 
stykker, og ikke mindst erfaringer med at have fået hjælp til at håndtere 
konfliktsituationer som denne. Disse erfaringer sætter dem nu i stand til ved 
pædagogens hjælp at tage stilling til om de ønsker konflikten, konflikthåndteringen 
eller legen. Hermed understøttes børnenes tilegnelse af en række kompetencer som 
har at gøre med refleksion, selviagttagelse, relationsdannelse, socialitet og 
selvkontrol. 

Feltnotat: Nogle drenge leger cykelbane. En af dem siger:” nu 
kommer han efter dig”. Pædagogen rejser sig og går lige 
derhen for at spørge om det går godt. Da pædagogen får et 
bekræftende svar på at det går godt, er hun straks på vej væk 
igen. Jeg tænker, at så snart der er optræk til en konflikt, så 
hindrer pædagogerne den i, at opstå.  

Her lægges der igen op til at børnene kan stoppe op og tænke over, om de selv kan 
klare sig igennem situationen på en hensigtsmæssig måde. Pædagogen lægger ikke 
sin fortolkning ind i situationen, men lader det være op til børnene, at tænke over, 
hvad der er på vej til at ske og om det mon er ok.  

Mange af de gode eksempler illustrerer at pædagogerne ofte ved stor omhu og 
opmærksomhed kan få mange ting til at glide forholdsvist let og uden for store 
konflikter. Det er ikke sådan at konflikter undgås konsekvent, men der tegner sig et 
mønster af at pædagogerne er meget opmærksomme på konflikterne og på hvordan 
de udvikler sig. I disse institutioner går mange børn som kan have voldsomme, 
eksplosive udtryk, som personalet må beskytte både børnene selv og de andre børn 
imod. Der kan være tale om voldsomme følelsesudtryk eller uhensigtsmæssigt stærk 
holden på egen ret og eventuel dominans i legesituationer og manglende 
forhandlingsstrategier i sådanne sammenhænge. Derfor er det vigtigt at konflikter 
udfolder sig under beskyttede og vejledte former. Personalet arbejder bevidst med 
at etablere et frustrations- og konfliktniveau som er passende for de involverede 
børn, som dermed hverken bliver understimulerede, eller overfrustrerede, men får 
mulighed for at udvikle sig og lære at mestre nye kompetencer i et for barnet 
passende tempo og omfang. 
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I begge de senest nævnte konkrete situationer giver pædagogerne situationen 
tilbage til børnene, hvilket giver børnene mulighed for at lære af situationen. Og hvis 
der er brug for hjælp, så er pædagogen på pletten. Pædagogerne er ikke som sådan 
konfliktløsere, men de er behjælpelige i processen med at afkode og handle i 
forlængelse heraf og er som sådanne hele tiden tilgængelige, hvilket er tydeligt for 
børnene. 

Feltnotat: Hørt: et barn til en anden: ’har du brug for en 

voksen? 

Det gælder i de gode eksemplers institutioner, at børnene ofte udtrykker verbalt til 
hinanden, at der altid er mulighed for at få hjælp af en voksen, når det kniber med at 
klare noget på egen hånd.  Børnene taler om pædagogerne, som om de betragter 
dem, som hjælpere, vejledere og som nogle man kan have tillid til, være sammen 
med om noget og gøre brug af.  Der er ikke et skarpt modsætningsforhold mellem 
børn og pædagoger, selv om det er helt synligt, at pædagogerne har roller og 
funktioner, som adskiller sig fra børnenes, netop i kraft af deres opgave som voksen 
og pædagog. Kulturen er også på dette punkt tydelig. Børnenes syn på pædagogerne 
kommer også til udtryk på den måde, at de ikke bruger pædagogerne imod 
hinanden, som om de var dommere eller politifolk, men derimod som vejledere og 
rådgivere, der foretager handlinger og tager beslutninger der ser ud til at forekomme 
børnene at være relativt meningsfulde og forståelige – i hvert fald når de er blevet 
forklaret. 

At afstemme tempoet og intensiteten i samværet 
Pædagogerne afstemmer tempoet og intensiteten så det passer til de konkrete børn 
i den specifikke situation. De hundser eksempelvis ikke med børnene når der er tryk 
på for at nå noget. De tager ansvar for at lede situationen, med respekt for de 
enkelte børns tempo. Når børn bliver kede af det og derfor ude af stand til at 
fortsætte legen, samværet eller aktiviteten, støtter, trøster og opmuntrer 
pædagogerne med en intensitetsgrad som afpasses efter de konkrete børn og den 
konkrete situation. I situationer hvor børns deltagelse tilsyneladende hindres på 
grund af barnets egen reaktion træder pædagogen til og hjælper med at tone 
tempoet og intensitetsgraden, så barnet hjælpes til deltagelse, uden at gøres til 
genstand for særlige foranstaltninger.  Grundholdningen synes at være, at alle har 
ret til at få den hjælp, de har brug for som en upåfaldende del af det fortløbende 
samspil: 

Feltnotat: Garderoben: Der er altid en voksen til stede til at 
snakke med børnene og guide dem, når de falder i staver eller 
ikke ved om de har taget støvlerne rigtigt på. Men børnene 
klæder sig selv på fra start til slut. Det er omstændeligt og 
tager sin tid. De finder selv deres tøj og de sætter deres sutsko 
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på plads. Et barn falder i staver og dimser lidt rundt i hjørnet 
med ryggen til verden. Han får en specifik instruktion af 
pædagogen: ”først skal du tage sutskoene af og lægge dem på 
plads og så skal du finde din jakke og tage den på og finde 
dine støvler og tage dem på og så skal du gå ud”. Hun har 
taget ham på skødet og holder venligt om ham mens hun siger 

det. Han får klaret sit og suser glad ud. 

De gode eksempler er præget af at der er tid, plads og overskud til at variere både 
krav, tempo og støtte, så alle børn oplever sig selv som naturlige, vigtige og 
kompetente deltagere. Ting må tage den tid de tager og hvis koncentrationen eller 
målrettetheden svipser, er der mulighed for som i ovenstående eksempel at få en 
detaljeret opgavebeskrivelse, ekstra vejledning eller samtale om hvad vi er i gang 
med, skal til at starte på, samt hvad der er svært, sjovt eller let at gøre i den 
forbindelse. Det følgende eksempel handler om at håndtere mere følelsesmæssige 
sider af hverdagens udfordringer, som kan være nok så dramatiske for såvel børn i 
udsatte positioner, som mere privilegerede børn. 

Feltnotat: En pige kommer hen til pædagogen som står og 
gynger to drenge. Pigen græder voldsomt. Pædagogen tager 
hende op, mens hun gynger videre. Spørger hvad der er galt. 

Pigen fortæller at en dreng har slået hende. Pædagogen 
spørger om han var sur på hende, da han slog. ”Nej det var 
han ikke”, svarer hun og jeg tænker, at det først går op for 
hende, at det betyder noget, da pædagogen spørger.  

Pædagogen spørger vikaren om han vil gynge de to drenge. 
Det gør han og hun siger lige til drengene, at vikarViggo 
gynger jer, mens jeg hjælper pige X. 

De snakker om det skete. Pædagogen besigtiger skaden på 
ryggen. Hun trøster pigen med hende på armen så længe 
gråden er højlydt. Da den tager lidt af, sætter hun hende ned, 
men viser, at hun stadig får omsorg, ved at kærtegne, se på 

ryggen, snakke. 

Pædagogen hjælper i denne situation barnet til at afstemme sin affekt og skalere den 
med situationen. Hun trøster og lytter til hvad der skete og tager dermed barnets 
oplevelse alvorligt. Hun faser også trøsten ud, så den ikke bliver et mål i sig selv. 
Langsomt hjælper pædagogen pigen til selv at tage over i forhold til sig selv og sine 
følelser.  Hun taler med pigen om hvorfor drengen slog hende og introducerer 
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dermed perspektivtagning og empati i en situation som startede med at være 
følelsesmæssigt overvældende og kaotisk, men som gennem samtalen gøres 
forståelig og måske i et vist omfang håndterlig. Pædagogen balancerer sin 
intervention, ud fra hensynet til barnets behov i den konkrete situation og opfylder 
dermed både behovet for uvilkårlig trøst og behovet for at forstå og håndtere 
hændelserne.  Barnets følelse og oplevelse mødes med åbenhed og tiltro til at dets 
gråd er betydningsfuld og har sin berettigelse uanset hvad der har forårsaget den.  
Samtidig får barnet vist en vej ud af sit følelsesmæssige kaos og sin affekt. 
Pædagogen viser desuden med sit eget eksempel, at hun er i stand til at klare pigens 
gråd og forholde sig til den uden at blive revet med af de opkørte følelser. Dermed 
fremstår hun overfor barnet som en stabil voksen, der kan bruges også når bølgerne 
går højt. En sådan ro og lavmælthed kendetegner i forskellige varianter personalet i 
de gode eksempler. 

Feltnotat: Pædagogerne går rundt på legepladsen og siger til 
børnene, at de skal ind og spise eftermiddagsmad. De råber 
aldrig af børnene. 

En dreng falder på vej ind. Han skriger meget meget højt. 
Pædagogen tager ham op. Trøster ham, taler roligt og 
dæmpet. 

Pædagogen siger noget om ishockeyspillere hører jeg, da jeg 
kommer ind. ”Jamen” siger drengen, ”jeg er jo ikke 
ishockeyspiller. Altså ligesom de voksne altså” og da talen 

kommer til det glemmer han helt at skrige. 

Her taler pædagogen drengens følelsesudbrud ned, samtidig med at hans affekt 
tages alvorligt og gives den bekræftelse, der ligger i at den voksne ser den og tager 
den alvorligt. Igen er der tale om, at hun hjælper drengen til at afstemme sin 
reaktion, så han ikke fanges i den.  

I begge situationer modvirker pædagogen med sin intervention segregering og 
marginalisering, som især er overhængende, når der er tale om følelsesudbrud, der 
er ude af proportion med den børnekulturelle norm, med fare for at barnet taber 
ansigt og fremstår som ”barnlig” i betydningen ”pattet” eller ”pivset” (Ytterhus, 
2003, Kjær 2005). At kunne skalere sine følelsesudtryk så de fremstår som rimelige 
og forståelige, er en helt central parameter i børnenes vurdering af sig selv og andre.  
Pædagogernes intervention hjælper børnene med at bevæge sig i retning af en mere 
socialt accepteret følelseshåndtering. Samtidig får børnene lige præcis al den trøst og 
omsorg, de har behov for, uden at blive fanget hverken i sine følelsers afmægtighed 
eller i omsorgens favntag. Begge udgør nemlig akutte faremomenter i forhold til 
barnets deltagelse i og anerkendelse af børnefællesskaber (ibid.). I pædagogernes 
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nøje aflæsninger af og tilbagemeldinger til barnet om dets følelsesudtryk arbejdes 
der med at lægge et fundament til at styrke barnets afkodning af både sig selv og 
omgivelserne. 

At have øje for børn der er udenfor legefællesskabet 

Feltnotat: Nogle piger leger i dukkekrogen inden frokost. Efter 
frokost er den ene af pigerne gået i dukkekrogen sammen med 
en anden pige. Pædagogen går hen til den pige, som var med 
inden frokost og spørger hende om hun skal gå ind og spørge 
om der er plads til hende i legen også. 

Den pige, som har svært ved at koble sig på legen igen efter frokost får hjælp af 
pædagogen. Ytterhus (2003) beskriver, at det ofte er vanskeligt for andre børn at 
registrere og opfatte de signaler som børn i marginale eller ekskluderede positioner 
sender. Signalerne opfattes af de andre børn som for voldsomme, for svage eller 
bare forkerte eller uforståelige. Det betyder, at de andre børn fejltolker disse børns 
signaler, ofte som at børnene er uinteresserede, driller eller ødelægger legen.  

Pædagogen træder til netop på denne måde, fordi det væsentligste for dette barn 
lige nu er, at få mulighed for at få gode legeerfaringer inde i en igangværende leg, 
frem for at få erfaring med selv at prøve at koble sig på legen – hvilket på nuværende 
tidspunkt kan være vanskeligt uden den voksnes støtte til det. Når den voksne som 
her spørger på barnets vegne udgør det en væsentlig metakommunikation til de 
børn, som pædagogen ønsker at koble pigen sammen med, en kommunikation om at 
det marginaliserede barn ønskes inkluderet. Hvis hun og de andre får gode fælles 
erfaringer vil de andre piger i fremtiden forhåbentlig selv være mere tilbøjelige til at 
invitere hende indenfor i legen. I andre tilsvarende situationer taler pædagogerne 
med børn der er faldet udenfor, om hvordan de kan koble sig på legen, eller de 
starter en gerne eftertragtet aktivitet med barnet, hvori der skabes mulighed for at 
barnet kan øve sig i nogle af de færdigheder og kompetencer som efterspørges i 
legen og måske via aktiviteten blive synlig som en mulig legekammerat for de andre 
børn. 

Pædagogens handling illustrerer, at det er muligt at arbejde på at modvirke 
marginalisering mellem børn. Forudsætningen for at det kan lykkes er, at pædagogen 
kan analysere det der foregår mellem børnene, akkumulere sin viden om det og 
afveje de forskellige hensyn i forhold til hinanden og de pædagogiske mål. Det vil 
sige, at hun trækker på sin opbyggede iagttagelses-, kommunikations-, og 
tolkningskompetence. 
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At have øje for børn der er bange for at blive drillet 

Feltnotat: Brian har tisset i bukserne. Børnehaven har 
desværre kun lyserøde bukser han kan låne. Han er ude på 
badeværelset med en kvindelig pædagog, han vil ikke have 
lyserøde bukser på. Hun snakker med ham om, at hun vil ringe 
til Brians mor og sige, at hun skal tage skiftetøj med, så Brian 
ikke skal gå hjem med de lyserøde bukser på. Lidt efter 
kommer de ind på stuen. Den kvindelige pædagog går forrest 
med Brian gemt bag sig. Hun siger. ”Her kommer jeg med 
Brian bag mig. Han gemmer sig fordi, han har lånt 
børnehavens bukser og han er bange for at I vil grine af ham, 
fordi de er lyserøde”. Den mandlige pædagog siger, at det kan 
vi da aldrig finde på. Ingen børn griner. Den mandlige 
pædagog siger, at for resten er der mange drenge der godt 
kan lide lyserøde bukser. Hans egen dreng går i lyserøde 
underbukser. Han kan godt lige det, men som han siger: ”Det 
kan Brian ikke”. Den kvindelige pædagog fortæller, at hendes 
dreng, som er 9 år også går i lyserøde underbukser og den 
mandlige pædagog fortæller, at han går i lyserød skjorte og, at 
det kan han godt lide, men Brian kan ikke lide det. Børn og 
pædagoger snakker videre om emnet lidt. Så finder de andre 
emner. Brian sidder hos den kvindelige pædagog. Der er intet 
problem.  

Den kvindelige pædagog er opmærksom på Brians bekymring for at komme til at 
fremstå forkert overfor de andre børn. Hun vælger at lægge denne bekymring frem 
for resten af fællesskabet ved at sætte ord på. Den mandlige pædagog støtter straks 
op ved at replicere, at de selvfølgelig aldrig kunne finde på, at grine, og dermed 
underforstået lukke Brian ude. De to pædagoger bidrager dermed i samarbejde til at 
der opstår et fællesskab mellem børnene og mellem børnene og pædagogerne, som 
er præget af retten til forskellighed og høj grad af gensidig accept og respekt. 
Undervejs understreger de to pædagoger gang på gang, at Brians oplevelse og følelse 
er helt ok, selv om den adskiller sig fra andres. Så selv om de forsøger at få 
problemet til at mindskes ved at tale om at lyserødt godt kan være sejt på drenge og 
sågar voksne mænd, gøres det ikke ved at pålægge drengen at føle eller gøre noget 
andet end han gør. Den kvindelige pædagog viser Brian, at hun også på det helt 
konkrete niveau respekterer Brians oplevelse, da hun lover at ringe og bede hans 
mor om at medbringe bukser i en farve, som Brian kan lide at gå med. Der er altså 
ikke kun tale om accept og respekt på det symbolske plan, men derimod om at 
pædagogen agerer ud i den sociale verden på baggrund af Brians oplevelser og 
følelser. Det betyder, at Brians oplevelse gælder også i den virkelige sociale verden. 
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De har sociale konsekvenser. Og det er pædagogen der giver drengens oplevelser og 
følelser social og kulturel gyldighed.  Dermed får Brian også eksistentiel gyldighed. 
Han bliver deltager i fællesskabet som sig selv. Netop samarbejdet mellem de to 
pædagoger er her af helt afgørende betydning. Fordi de i fællesskab kan koncentrere 
sig om den pædagogiske sag, bliver det muligt at forløse deres intention og 
transformere den til en praktiseret normudøvelse. Tilstede på stuen er også en tredje 
pædagog som koncentrerer sig om nogle af de øvrige børn. Der er en tydelig 
opgavefordeling. 

At have øje for børn der ikke beskytter deres integritet og rettigheder i det 
sociale samvær 
Børn i udsatte positioner er som regel placeret lavt i det man kan kalde børns interne 
hierarkier. De kan opfattes som spændende og lidt farlige og som interessante eller 
tålelige legekammerater. Men deres kvaliteter til trods er de alligevel ofte ganske 
lavt placeret på den sociale rangstige, ikke sjældent fordi de (også) af voksne 
opfattes som besværlige og irriterende. Det kan betyde at nogle af disse børn er 
villige til at gøre hvad som helst for at få opmærksomhed og anerkendelse fra eller 
legemuligheder med børn med højere status. Det indebærer en fare for at disse børn 
kan have vanskeligt ved i sådanne situationer at fastholde egen integritet og tilmed 
risikere at bekræfte den lave status ved at gøre sig for lidt kostbare i samvær med 
andre børn, hvis det lykkes dem at komme i forhandlingsposition. I det følgende 
eksempel illustreres hvordan pædagogen arbejder med den statusomvending der 
pludselig finder sted mellem et barn i en basisplads og et andet barn. 

Praksisfortælling, skrevet af pædagog: 

Basisbarn B og ventelistebarn V, lige gamle 4 år, potentielle 
legekammerater, B, basisbarn, relativ ny i børnehaven hvor 
han slog bed og skubbede. 

Det er frokosttid og vi er mange i køkkenet i gang med at 
smøre mad. B kommer med en flot pistol, som han går og leger 
med.  

V ser ham, tager fat i pistolen og siger med et vredt udtryk, 
”det er min”, ”du må ikke tage den” jeg spørger B hvor han har 
fundet den og han siger at den lå på gulvet i garderoben. Jeg 
siger til V at hvis den lå på gulvet er det ok at B har samlet den 
op og leget med den. V ”men nu må du ikke låne den mere” og 
lægger den på bordet – ser stadig vred ud. B spørger om han 
må låne den igen. V sir nej. Kort efter sætter vi os til bords. B 
har bla. to mandariner med, V kigger lystent på dem og siger 
til B at hvis han må få den ene så er B hans bedste ven. Der 
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bliver stille omkring bordet, de andre børn følger med. B er 
straks villig til at give ham den ene. Jeg bryder ind og siger at 
jeg synes han skal give V en halv og selv nyde resten, B giver V 
en halv og de spiser begge. B skræller den anden og V spørger 
igen om han må få en halvdel. Jeg siger til B at han ikke 
behøver at give V den, men han giver den til V uden 
betænkning, som guffer den i sig med stort velbehag.  

Da den er spist spørger jeg V hvad han vil sige hvis B efter 
maden spørger om han må låne hans pistol. – igen bliver der 
helt stille omkring bordet, de andre følger opmærksomt med, 
her er noget på spil, B stirrer intenst på V – V siger næsten 
uden betænkning ”nej” – fuldstændig stilhed - alle kigger på 
de to, - man fornemmer at her er der noget på spil, der går 
nogle åndeløse sekunder, jeg tænker hvad gør jeg nu men 
siger intet, og pludselig læner V sig frem og, meget dramatisk, 
slår han sig for panden og siger højt ”hvor er jeg dum”, B 
stirrer stadig intenst på ham, V igen ”så siger jeg JA”. B lyser 
op i et stort smil og spørger om de skal lege bagefter (maden) 
og V sir ja. De leger efter maden og B får lov at låne pistolen. 

Situationen er på vej til at udvikle sig til en konflikt mellem de to børn. Den ene dreng 
fokuserer på sin ret til ikke at låne sin pistol ud til den anden dreng, som modsat 
velvilligt deler ud af sin mandarin. Generelt er der et hierarkisk forhold imellem de to 
børn, hvor V er højt i hierarkiet og god til at sætte sig selv igennem, mens B har lav 
status i hierarkiet og vanskeligere ved at sætte sig igennem på socialt accepterede 
måder.  Men i den konkrete situation er det for en gangs skyld barnet med høj 
status, der kommer i affekt, skaber konflikt og får samværet til at blive konfliktfyldt. 
Omvendt er det barnet med lav status som holder hovedet koldt og som støttet af 
pædagogen fremstår som en der for det første er i stand til at forholde sig relevant til 
de regler som gælder i institutionen og for det andet er generøs og inviterende uden 
at faldbyde sig selv til spotpris. Pædagogen hjælper begge børn til at lære noget om 
gensidighed, retten til at bevare sin integritet, forhandle og holde fast i sine 
rettigheder. Med den indsats er han med til at nivellere den statusforskel, der er 
imellem børnene, så ingen af dem marginaliseres eller underkendes. Samtidig viser 
han børnegruppen og de to kombattanter, at alle børn, også fx de voldsomme, har 
ret til at blive taget alvorligt, har ret til integritet og til at blive behandlet ordentligt, 
når de viser generøsitet eller andre positive initiativer. Dermed arbejdes der såvel 
med de udsatte børns selvbillede som med deres image i børnegruppen. Det fælles 
menneskelige understreges, og dermed kommunikeres at vi alle kan få rodet os ud i 
noget som kan være svært at overskue. Dette sker på måder som trækker på 
erfaringer som alle børn har gjort sig omkring det at blive lukket ind i en legerelation 
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eller udelukket fra den, og erfaringer med ejendomsret og brugsret til attraktivt 
legetøj. Det betyder at alle de tilstedeværende børn får aktiveret deres eget 
følelsesapparat og dermed anvender og udvikler identifikation med de involverede, 
empati og perspektivtagning. 

Hjemlighedsidealer og idealer om uformalitet  
Dagtilbuds kulturelle arv er præget af at pædagogers arbejde udgør en 
professionaliseret variant af en aktivitet og samfundsmæssig funktion omkring 
opdragelse, dannelse og kompetenceudvikling af den opvoksende 
småbørnsgeneration. Denne funktion har historisk set sit udgangspunkt i familien, 
husholdet, nabolaget og andre uformaliserede hverdagssammenhænge. Det har 
betydet at dagtilbud gennem hele sin historie har balanceret på forskellige måder 
mellem det institutionelle og det hjemlige, mellem det formelle og det uformelle. 
Især i en dansk sammenhæng er denne balancering i forskellige former og med 
forskellige motiver delvist faldet ud til fordel for det uformelle og hjemlige, ofte med 
den såkaldt frie leg som symbolsk fyrtårn og med en skjult reference til en kulturel 
fantasi om det frie ikke-institutionaliserede børneliv (Holst Kjær 2009, Kjær 2005). 
Dette symbolske fyrtårn består af bestemte, kulturelt forankrede forestillinger om 
hvordan man bedst kan respektere og støtte børns udvikling i en historisk periode 
hvor autoritetsforhold ændrer sig til idealer om ligeværd, ligestilling og demokrati. 
Denne forandringsproces har skabt en bevægelse fra klassiske, tydelige og villede 
magtforhold mellem børn og voksne i opdragelses- og udviklingsrelationer til mere 
flydende og ligeværdige samværs- og samarbejdsrelationer mellem børn og voksne i 
såvel familie- som institutionssammenhæng. Udviklingen har også indebåret, at det 
ikke længere er entydigt, hvilke normer og værdier som skal gælde. Denne udvikling 
har sløret det stadigt eksisterende magtforhold mellem børn og voksne, dels fordi 
forældre og pædagoger ikke ønsker at være hårde autoriteter, dels fordi de på grund 
af de hastige samfundsforandringer er mere tilbøjelige til at opleve følelser af 
rådvildhed og tvivl om hvad der er vigtigt at lære. Det har betydet at de personlige og 
sociale kompetencer, den sociale og kulturelle kapital, habitus, fleksibilitet, 
omstillingsevne mv. spiller en stadig større rolle for menneskers mulighed for at klare 
sig (Jensen 2005).  Således har en samfundsmæssig bevægelse i retning af et ønske 
om at respektere og lytte til børn paradoksalt nok ført til en udvikling hvor en 
voksende gruppe børn udskilles fordi de af meget forskellige årsager ikke har 
opbygget de kompetencer som er nødvendige for at fremstå som relevante og 
forståelige samtalepartnere.  Dagtilbuds uformelle, ikke-institutionsagtige og 
hjemlige normer, og de etablerede kommunikationsformer og idealer er 
formodentlig medvirkende til at utydeliggøre dagtilbuds normative, 
udviklingsmæssige og læringsmæssige opgave overfor disse børn og skabe 
usikkerhed blandt deres forældre, samt i et vist omfang for personalet selv. Dette vil 
blive behandlet yderligere i de efterfølgende kapitler. Her vil vi blot notere at der i 
undersøgelsens materiale er indikationer på at de gode eksempler er karakteriseret 
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ved en relativt tydelig markering af, at institutionen udgør et specifikt kulturelt og 
socialt rum som adskiller sig fra både hjemmet og det offentlige rum.  

Pædagog: Når man tager på en tur med tog så kan det ikke 
altid lade sig gøre, hvis børnene vil i alle mulige forhandlinger 
hele tiden om hvem, der skal sidde hvor. Jeg kan sagtens sige 
til en gruppe når vi går: ”Nu bestemmer min kollega og jeg at 
vi sætter os derop, og der sætter I jer bare. I skal ikke begynde 
at hyle og skrige over alt muligt. Nu er vi i et tog og der er 
masser af mennesker og vi gør bare ligesom alle mulige andre 
almindelige mennesker, vi sætter os sammen.” 

Her pointerer pædagogerne, at der er forskel på at være hjemme i familien, at være i 
det institutionelle rum og det offentlige rum. Pædagogerne udstikker rammerne for, 
hvordan man opfører sig i det offentlige rum og tydeliggør nogle regler herfor, som 
også motiveres overfor børnene. Dermed peger hun på noget af det der adskiller det 
offentlige rum fra det sociale og kulturelle rum i institutionen. I institutionen er der 
mulighed for at tage de diskussioner, konflikter, forklaringer og forhandlinger, som af 
praktiske årsager ikke altid kan lade sig gøre på samme måde i det offentlige rum. 
Det institutionelle rum betragtes i den forbindelse som et lærings-, trænings- og 
socialiseringsrum, hvor det er vigtigt at børnene lærer at begå sig på måder som 
tager højde for at der er tale om et særligt socialt forum, hvor man er sammen med 
mennesker som omstændighederne har bragt en sammen med, hvilket kræver nogle 
særlige normer og omgangsformer, præget af det der med en fransk betegnelse 
kaldes civilité, dvs. civiliserethed eller hverdagspli og anstændig, etisk forsvarlig 
omgang med sig selv og andre. 

Pædagogerne betoner også, at det at befinde sig i institutionen er noget andet end 
at være hjemme. I institutionen gælder nogle særlige regler og man er sammen på 
nogle helt bestemte vilkår. Det betyder, at man ikke kan agere efter samme logikker 
som gælder i det familiære rum eller i kvarteret derhjemme. I institutionen er 
persongalleriet så at sige bestemt af omstændighederne, hvilket betyder, at alle har 
lige stor ret til at være der, udvikle sig, trives, lege, have venner etc. Personalet 
sætter rammerne for dette og arbejder på at virkeliggøre og konkretisere disse 
principper i omgangen med børnene. Institutionen er på denne måde en arena som 
har træk til fælles med det offentlige rum, men som alligevel adskiller sig derfra, især 
på grund af kontinuiteten i tidsperspektivet som er omfattende, samt det at 
institutionslivet udgør en meget stor del af børnenes sociale omverden.  

Pædagog: Når man står på Helsingborg station, så skal man 
rette ind. Men det skal man også her, hvis der er nogle, der 
laver noget rigtigt åndssvagt, så skal de da også have det at 
vide. 

Det at institutionen er en anden arena end hjemmet betyder, at det derfor er 
særlig stigmatiserende at gå amok i børnehaven fordi den er et mere offentligt 
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præget rum. Når sådan noget sker, taber børnene ansigt og risikerer at blive 
stigmatiseret af de andre. Her er det ifølge pædagogerne vigtigt, at beskytte børnene 
imod den erfaring og derfor arbejdes der med at tydeliggøre de særlige sociale 
spilleregler som hører sig til netop her.  

Pædagog 1: Det er kun nogle af ventelistebørnene der 
involverer sig i basisbørnene. 

Pædagog 2: De forholder sig alle sammen til dem når de 
flegner ud i det offentlige rum her i børnehaven. 

Pædagog 3: Vores børn har lært rigtig meget: at nogle flegner 
ud og har brug for hjælp til nogle ting og det er ok og at folk 
kan være meget forskellige. 

Pædagog 1: Vi får også meldinger fra skolerne om at vores 
børn kan håndtere forskelligheden i skolen 

Pædagog 3: Det betyder også at de ikke bliver bange for 
konflikter i skolegården. 

De gode eksempler er således præget af at personalet har en høj bevidsthed om og 
fælles strategi for hvordan de håndterer institutionens institutionalitet og de 
relationer som etableres i denne særlige sammenhæng. I den forstand kan 
institutionen og livet i dem i højere grad sammenlignes med en arbejdsplads end 
med hjemmet, hvilket det ser ud til at gøre i de gode eksemplers institutioner. I et 
enkelt tilfælde er det tydeligt i en af institutionens traditioner, som har sin parallel i 
arbejdslivet, nemlig jubilæet. Her gøres der meget ud af at der er tale om en 
halvofficiel begivenhed som har at gøre med barnets og institutionens fælles historie 
og begivenheden har derfor et skær af formalitet og højtidelighed over sig: 

Feltnotat: Festen indledtes med en velkomst hvor alle blev 
budt velkommen og festens anledning blev præsenteret. Så 
blev velkomstdrinks delt rundt. Pædagogen siger, at drinken 
må man drikke af, når talen er færdig. Så blev der delt bolsjer 
ud med flag: danske fordi det ikke havde været muligt at 
skaffe nogle med tyrkiske. Børnene sidder koncentrerede med 
glasset i den ene hånd mens bolsjet bliver lempet ind i munden 
med den anden. 

Bolsjerne er til at sutte på imens talen bliver holdt fordi det 
ellers kan føles lidt langt for nogle, som pædagogen siger til 
børnene. Talen er forberedt af personalet som på skift siger 
noget om jubilaren og derpå sammen med et barn afleverer 
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små gaver som skal symbolisere noget jubilaren har gjort eller 
været med til gennem årene.  

Efter talen blev der skålet og ønsket tillykke. Pædagogen siger: 
Til sådan en fin fest, som et jubilæum er stritter man med 
lillefingeren, når man skåler – sådan her. Alle børn lytter 
interesseret og kigger nøje på pædagogen, mens de 
anstrenger sig til det yderste for at efterligne. Alle med glade 
og forventningsfulde øjne. 

I denne situation laborerer personalet med institutionen som halv-offentlig arena, 
dvs. en arena hvor der nok er følelser og mere eller mindre private relationer i spil, 
men hvor der grundlæggende er tale om, at alle skal være der på rimelige, 
anstændige og civiliserede måder. Nogenlunde som man ønsker det på en 
arbejdsplads. Stemningen i situationen var ikke præget af instruktion. Det der 
foregik, var at toastmasteren som leder af festen instruerer og orkestrerer 
afviklingen af højtideligheden. Der er en andægtig, munter og stemningsfuld 
atmosfære. Festen indeholder alle de elementer som et jubilæum i arbejdslivet 
består af og på alle måder signaleres det, at dette jubilæum ER præcis lige så 
væsentligt som et i arbejdslivet. Familien var til stede og der blev taget billeder. 
Metakommunikationen til alle børn handlede om at bidrage til at gøre begivenheden 
til en god oplevelse for alle tilstedeværende. Selv de mindste børn havde væsentlige 
og betydningsbærende opgaver i et spænd mellem omhyggeligt at sutte på sit bolsje, 
stritte med lillefingeren når der skulle skåles, bære en gave frem til jubilaren osv.   

Opsamling 
Der aftegner sig på denne baggrund et mønster som sætter os i stand til at sige 
noget om på hvilke måder de gode eksemplers institutioner udfører god praksis. 

1) Personalet har en høj bevidsthed om deres egen rolle som agent, der har til 
opgave at modvirke marginaliserings- og segregeringsprocesser. Der arbejdes 
systematisk med at møde alle børn på måder som ligestiller dem med hinanden. 
Også børn i psykosociale vanskeligheder (og øvrige børn i basispladser) mødes 
således som demokratiske subjekter. Denne ligestilling sker ved på selvfølgelige 
måder at tage hensyn til og hjælpe udsatte børn ind i positive relationer og 
fællesskaber med børn og voksne. 

2) Der arbejdes systematisk med at undersøge marginaliseringsprocesser mellem 
børn og med aktivt at modarbejde sådanne processer. Personalet er opmærksomme 
på og involverede i børnenes aktiviteter og anviser løsningsmodeller som er 
inkluderende, fællesskabsorienterede og statusnivellerende i forhold til alle børn, 
inklusive børn i  basispladser. 
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3) Personalet arbejder systematisk med at håndtere dagtilbuddets lighed med og 
forskel fra hjemmet og den familiære sfæres intimitet og uformalitet. Der etableres 
mere og mindre ”private” og offentlige situationer, relationer og rum i forhold til 
børnene. 
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Kapitel 6 

Analyse af fund: Den 
reflekterende metodiker 
I dette kapitel vil vi beskæftige os med hvad der gør, at de gode eksemplers 
institutioner har været i stand til at opbygge en god praksis. Det indebærer at vi 
kommer ind på kulturelle træk som har at gøre med kollegialitet, professionel 
identitet, faglighed, opgaveforståelse og de former for sproglig aktivitet som 
praktiseres internt i personalegrupperne. Kapitlets navn er et resultat af analysen og 
er således forskerens samlebetegnelse for de fælles træk som kan beskrive 
personalets professionelle kommunikationsformer og logikkerne i 
personalegruppernes faglige fællesskab. Den reflekterende praktiker har som begreb 
flere svagheder. Dels kommer det let til at placere refleksionen eksklusivt inde i den 
enkelte professionelle som individ og person, hvorved den såkaldt tavse kundskab 
bliver utilgængelig for et fagligt fællesskab. Dels giver begrebet om den reflekterende 
praktiker ingen pejlemærker i forhold til karakteren af den refleksion, som foregår 
inde i den enkelte. Vi får således hverken begreber eller struktur på denne proces 
som derved inderliggøres. Det betyder, at den reflekterende praktiker ikke bare kan, 
men også er tvunget til at være ensom med sin refleksion. Når vi taler om 
reflekterende metodikere og ikke om reflekterende praktikere er det for at 
tydeliggøre, at refleksionen i de gode eksemplers institutioner har en særlig karakter. 
Den er metodisk orienteret med fokus på omsætning til det pædagogiske 
handlingsniveau og den er forankret i det faglige kollegium. Dette uddybes i kapitlet. 

Efter en gennemgang af den analytiske tilgang og tidligere undersøgelser vil 
nærværende projekts enkelte fund på området blive nærmere præsenteret. Disse 
fund centrerer sig om tre felter, som er udkrystalliseret i mødet mellem de analytiske 
opmærksomhedspunkter på den ene side og mønstre i materialet på den anden. For 
det første er det kommunikation og fagsproglighed. For det andet, kollegialiteten og 
den professionelle identitet. For det tredje, den professionelle identitet og 
opgaveforståelsen. 

Mester og lærling 
I de gode eksemplers institutioner er det gennemgående, at man som ny 
medarbejder i påfaldende grad er novice, en der ikke kan. Man skal læres op og 
komme ind i de praktiske rutiner, forståelsen af målgruppen og opgaven, 
værdigrundlag, pædagogiske forståelsesrammer mv.  

Dette grundvilkår har disse institutioner til fælles med mange andre institutioner, 
uafhængigt af deres kvalitet, deres målgruppe og deres pædagogiske tilgang. Som 
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regel skal man som ny medarbejder stikke fingeren i jorden og sætte sig ind i hvad 
der foregår. Mange steder tager denne proces måske et par måneder, et halvt eller 
et helt år, hvor man føler sig ny og grøn, hvorefter man kan begynde at føle sig 
hjemmevant. Det er dog ikke usædvanligt, at man relativt hurtigt begynder at sætte 
sit eget præg på stuens liv og rutiner. Nogle steder forventer man, at den nye 
medarbejder fra start er med til at påvirke institutionen og dens pædagogik. Men 
sådan er det ikke her. I de gode eksemplers institutioner er der nemlig en langt mere 
markant pædagogisk, vidensmæssig, praktisk og organisatorisk profil, end det ofte 
ses. En af konsekvenserne er, at det ikke er helt ligetil bare at glide ind. I materialet 
omtales dette fænomen fx i termer af: ”Det er et svært hus at komme ind i som ny”. 
Og: 

Pædagog: ”Jeg troede jeg var en erfaren og dygtig pædagog, 
da jeg startede her. Men jeg følte at jeg ingenting kunne. Det 

var som om jeg skulle starte lidt forfra.”  

I den forbindelse er det naturligvis vigtigt at huske, at institutioner med basispladser 
arbejder med børn som står i tunge problemstillinger og derfor er personalet i meget 
høj grad tvunget til at tage stilling til den pædagogiske linje og forholde sig til 
hvordan man må møde disse ofte frustrerede, skrøbelige eller udadreagerende børn.  

Et tilsvarende fænomen på døgninstitutionsområdet er beskrevet af forskeren Karin 
Kildedal som i sin artikel ”Den uaftalte mesterlære” beskriver hvordan nyansatte 
pædagoger indgår i en slags uformel mesterlære de første to til tre år (Kildedal 
2001). Der ansættes i princippet uddannede og dermed formelt set allerede 
kvalificeret personale, når der ansættes en ny pædagog, men Kildedal konkluderer 
på baggrund af sin forskning, at den formelle uddannelse langt fra er tilstrækkeligt til 
at lære det som er nødvendigt for at kunne yde en fuld indsats som medarbejder på 
døgninstitution. Derfor etableres en underforstået læretid, hvor den nyansatte 
forventes at tilegne sig de rutiner og arbejdsmåder, som praktiseres i institutionen. 
Man kan sige, at det praktiske mesterskab opbygges og etableres i en lokal kontekst 
ved at indgå i arbejdet og tage ved lære af kollegaer. Det symbolske mesterskab, dvs. 
det at kunne tale om pædagogik på socialt anerkendte måder, der opbygges på 
grunduddannelsen er således ikke tilstrækkeligt til at kunne udføre arbejde med børn 
i psykosociale vanskeligheder. 

Kildedal rejser imidlertid spørgsmålet om hvad det er for en slags 
handlekompetence, der opbygges i denne uaftalte læretid. Hun giver eksempler på 
at nyansatte ikke nødvendigvis oplæres til at arbejde kvalificeret og relevant. Det kan 
ske, at udefra kommende opbygger kompetencer som nok passer ind i institutionens 
rutiner, selvforståelse og selvfortælling, men som – når den undersøges og 
dokumenteres konkret – viser sig at være i modstrid med eksempelvis 
forskningsbaseret viden om hvordan man understøtter børn i vanskeligheder, eller 
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være åbenlyst kontraproduktiv, konfliktoptrappende, ekskluderende eller 
krænkende (ibid.). Kildedal konkluderer, at den uaftalte mesterlære er et 
uovertruffent effektivt middel til at reproducere allerede eksisterende pædagogiske 
praksisser og rutiner ved på en meget gennemgribende måde at oplære nytilkomne i 
dem. Men hun kan ikke identificere nogen iboende mekanisme der sikrer, at det der 
opbygges hos nye medarbejdere, er kompetence og ikke inkompetence, at det den 
nye lærer, er vaner og ikke uvaner. Den uaftalte mesterlære er slet og ret et yderst 
effektivt middel til at bevare det eksisterende, uanset om det er af høj eller lav 
kvalitet, effektivt eller ineffektivt, målrettet eller ufokuseret, dygtigt eller udygtigt. 
Det vil altid af de konkrete medarbejdere blive opfattet og defineret som god og 
rigtig praksis, uanset om den er det eller ej, simpelthen fordi der ikke nødvendigvis er 
indbygget nogen kvalitetsparameter med forankring i fx forskningen eller 
professionen. Derimod er det pædagogiske praksisfelt præget af en tradition for at 
kvalitet vurderes ud fra lokalt definerede kriterier. 

Kan der i basispladsprojektets empiriske materiale identificeres processer og faktorer 
som medvirker til, at oplæring og indsocialisering i institutionens kultur og praksis 
bliver en proces hvor den nyansatte faktisk dygtiggøres og ikke blot indlemmes? 
Dette spørgsmål udgør den røde tråd i dette kapitel. 

Kommunikationskulturer 
For at afdække problemstillingen vil vi i det følgende tage udgangspunkt i relationen 
mellem på den ene side det symbolske mesterskab og italesættelser knyttet dertil og 
på den anden side det praktiske mesterskab og handlinger, knyttet dertil. Forholdet 
mellem italesættelse og handling udgør et klassisk problem i pædagogisk arbejde, 
alment kendt i form af spørgsmålet: ”gør vi det vi siger, og gør vi det vi tror, vi 
gør?”(jfr. Bech 1999). Problemet er i sig selv blevet en del af det pædagogiske felts 
grundlæggende kulturelle orden. Dernæst vil vi pege på nogle tidligere 
forskningsresultater som handler om hvordan tale/handling-problemet viser sig i det 
pædagogiske praksisfelt generelt og præger en del af den kommunikation som finder 
sted i almindelige tilfældigt udvalgte mainstreaminstitutioner uden særlige opgaver, 
og som følge deraf uden de særlige ressourcer som i Københavns Kommune følger 
med at arbejde med børn i psykosociale vanskeligheder. Derefter præsenteres 
resultaterne fra nærværende undersøgelse. 

Det symbolske mesterskab og det praktiske mesterskab 
Stig Broström (1998) konkluderede på baggrund af sin undersøgelse af 
daginstitutioners arbejde med virksomhedsplaner, at det der står skrevet i de 
tekster, omverden forventer af daginstitutionerne som regel har meget lidt at gøre 
med det der foregår i praksis. Tilmed konkluderede han, at virksomhedsplanerne 
kunne være i direkte modstrid med det der skete i praksis. Siden er 
virksomhedsplaner blevet afløst af andre og flere dokumenter, som skal beskrive og 
evaluere den pædagogiske praksis. Charlotte Palludan (2007) konkluderede på 
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baggrund af et casestudie, at arbejdet med pædagogiske læreplaner ikke havde ret 
meget, om noget overhovedet, at gøre med børnearbejdet og den pædagogiske 
praksis. Det vil sige, at der er flere tegn på eksistensen af en vanskelighed med at 
forbinde de forskellige former for mesterskab i pædagogisk arbejde, det symbolske, 
italesættende og det praktiske, agerende. Dette er ikke overraskende, eftersom det 
er alment kendt, at sammenhængen mellem pædagoguddannelsens symbolske del, 
den der foregår på seminariet/UC-et, og praktiske del, den der foregår i praktikken, 
har vanskeligt ved at forbinde sig med hinanden, hvilket betyder, at 
pædagogstuderende og pædagoger generelt giver udtryk for at de to verdener 
opleves som skarpt adskilte (Hjort 1999). Der er da også en række teoretiske og 
empiriske belæg for at de to former for mesterskab bygger på forskellige logikker og 
vidensformer, og derfor må forventes at være vanskelige at forbinde (Brinkkjær og 
Nørholm 2000). 

Hvilke konsekvenser har denne skarpe opdeling mellem pædagogfagets symbolske 
og praktiske kompetencer for den kommunikation som foregår blandt personale i 
dagtilbud og for mulighederne for at skabe det fungerende pædagogiske fagsprog 
som generelt efterspørges (Ploug red. 2003)? 

I det følgende vil vi skitsere hvordan den manglende forbindelse mellem disse to 
aspekter ved pædagogisk arbejde manifesterede sig i nogle tilfældigt udvalgte, helt 
almindelige daginstitutioner uden særlige opgaver og uden særlige ressourcer (Kjær 
2007). Det sker med henblik på at sammenligne de aktuelle fund med et tidligere 
kvalitativt studie i implementeringen af pædagogiske læreplaner (Olesen m.fl. 2007). 
Man kunne på baggrund af opdelingen i det symbolske og praktiske mesterskab 
forvente, at finde en dekobling mellem tale og handling, men helt så enkelt var det 
ikke.  

Kommunikativ orden 
Den kommunikative orden etablerede en særlig kommunikationskultur, dvs. 
bestemte, ofte implicitte og derfor ikke-diskuterbare vilkår for personalets 
professionelle kommunikation (Kjær 2007). Det centrale fund i undersøgelsen var, at 
det symbolske mesterskab ikke entydigt kunne siges at have monopol på sproglige 
udtryksformer. Man kan altså ikke påstå at det symbolske mesterskab er forbundet 
med eksplicit, sprogligt formuleret viden eller tradition og det praktiske mesterskab 
tilsvarende er forbundet med manglende sprog – det der er blevet kaldt tavs viden. 
Derimod kan man sige at det symbolske mesterskab benyttede sig af nogle særlige, 
mundtlige og skriftlige genrer og udtryksmåder. Også det praktiske mesterskab 
havde knyttet bestemte, især mundtlige, genrer og udtryksformer til sig. Det vil sige 
at der til de to former for mesterskab, knyttede sig særlige sproglige udtryksformer 
og bestemte regler for hvad der kunne tales om og på hvilke måder.  
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Pædagogisk faglighed

Symbolsk mesterskab
Talen om pædagogik

tale 

Praktisk mesterskab
Gøren pædagogik 

handling

Kommunikativ orden

 
 Figur 1: Relationen mellem kommunikativ orden og den pædagogiske fagligheds mesterskaber. 
 

Dette indebærer at personalets kommunikation omkring såvel det symbolske 
mesterskab som det praktiske mesterskab etablerede en særlig kulturel orden for 
kommunikationen, en kommunikationskultur som satte bestemte rammer og 
underforståede regler op for hvad man kunne tale om og på hvilke måder. Den 
kommunikative orden etablerede to adskilte (og konkurrerende) kommunikative 
felter, et for ”teori” og et for ”erfaring”. Når disse betegnelser bruges, og når de 
sættes i citationstegn er det fordi betegnelserne ikke er analytiske, men derimod 
udspringer af den kommunikative orden selv. Det vil sige, at betegnelserne er valgt 
på baggrund af de ord, personalet i undersøgelsen selv brugte i deres 
kommunikation. ”Teori” i modellen for den kommunikative orden dækker derfor ikke 
nødvendigvis over deciderede teorier i videnskabelig forstand, men over et bredt 
spektrum af viden, ideologier, litteratur og begrebsdannelser om og for praksis (jfr. 
Brinkkjær og Nørholm 2000). 

Det kommunikative felt for ”teori” blev stærkt knyttet til det symbolske mesterskab 
og til det at tale principielt, abstrakt om fx værdier, om hensigter og intentioner med 
det pædagogiske arbejde. På dette abstrakte og ukonkrete niveau kunne man 
diskutere forskellige principielle spørgsmål, være uenige og blive enige. Den 
gennemgående logik i dette kommunikative felt var, at diskussionerne blev opfattet 
som udtryk for holdninger. Det abstrakte var muligt at diskutere. Til gengæld var det 
uklart, hvad man egentlig diskuterede – og forbindelsen til handleniveauet forsvandt. 
Den logik som strukturerede dette kommunikative felt, byggede på holdningens 
rationale. Det vil sige, at udgangspunktet var, at alle har holdninger, at holdninger 
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kan diskuteres, men de må også respekteres, hvis vi ikke kan overbevise hinanden 
med vores respektive værdibaserede argumenter.  

Det kommunikative felt for ”erfaring” blev på tilsvarende vis knyttet stærkt til det 
praktiske mesterskab eller handlingsniveauet.  Når dette kommunikative felt var 
aktiveret, kunne man tale om konkrete og praksisnære oplevelser og handlinger, give 
udtryk for og formidle følelser, knyttet til sin egen identitet og personlighed. På dette 
konkrete og erfaringsnære niveau blev den enkeltes handlinger knyttet tæt til 
vedkommendes personlighed og identitet, sådan at person og pædagogik blev ”det 
samme” (”jeg er min pædagogik”). Når man befandt sig i feltet for ”erfaring”, hvor 
det konkrete og praksisnære hørte til, var det ikke tilladt at diskutere. Man skulle 
anerkende og bekræfte hinandens oplevelser. Det betød, at ukonkrete ”synsninger” 
og holdninger kunne diskuteres, mens konkrete oplevelser og erfaringer ikke kunne. 
Det konkrete kunne kun udveksles og mødes af bekræftelse og sympati. På det 
konkrete niveau dominerede venskabets rationale. Det vil sige, at udgangspunktet 
var, at man respekterer, støtter, forstår og bekræfter hinanden uden at 
problematisere, kritisere, analysere eller argumentere. Det kan grafisk illustreres ved 
følgende figur: 

Dekoblet kommunikativ orden

”TEORI”
Symbolsk mesterskab

-Talen om hensigter
-Talen om værdier
-Talen om ”teorier”

abstraktion
holdning

diskussion
”er vi enige?”

”ERFARING”
Praktisk mesterskab

- Talen om handlinger
-Talen om identitet 

-Talen om oplevelser
konkretion

følelse
bekræftelse

”er vi venner?”

 
Figur 2: Dekoblet kommunikativ orden. 

 

Den kommunikative orden låste personalet fast i enten at være diffuse, værdi- og 
holdningsprægede eller konkrete, men også samtidig personlige og følelsesfulde. Og 
det skabte konflikter. Forsøg på at overskride grænsen mellem de to kommunikative 
felter, fx udspil der inviterede til at diskutere på baggrund af konkrete handlinger, 
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oplevelser mv. blev imødegået ved markeringer af, at det er op til den enkelte at 
afgøre, hvad hun vil gøre. Det vil sige at forsøg på kollegial indblanding med henblik 
på fælles refleksion over konkrete handlinger, blev afmonteret med argumenter fra 
det kommunikative felt for ”erfaring”, nemlig ved at personen satte sig selv på spil: 
”sådan er jeg og det må respekteres” (Kjær 2007, 2009). På figuren er opretholdelsen 
af den kommunikative orden markeret med konfliktpile.  

Opretholdelse af dekoblet kommunikativ orden

”TEORI”

hensigt
generelt udsagn
abstraktion

redegørelse
diskussion

”ERFARING”

oplevelse
personlig følelse

konkretion

fortælling
bekræftelse

vi må 
reflektere

jeg skal 
gøre

kollegial
indblanding

bland dig 
udenom

 

Figur  3 : Opretholdelse af dekoblet kommunikativ orden. 

Konklusionen på dette casestudie var, at denne kommunikative orden spændte ben 
for opgaveløsningen fordi den reproducerede et skarpt skel mellem det symbolske 
mesterskabs italesættelse og det praktiske mesterskabs handling. De to 
kommunikative felter for henholdsvis ”teori” og ”erfaring” udgjorde to adskilte 
systemer som bekæmpede hinanden. Man kan sige at den kommunikative orden var 
præget af dekobling. 

Det kommunikative felt for ”teori” inviterer således til fælles abstrakt diskussion og 
refleksion, hvor det kommunikative felt for ”erfaring” lægger op til konkret, 
individuel, følelsesbaseret handling. Det kommunikative felt for ”teori” lægger med 
andre ord op til at kollegaer blander sig i hinandens holdninger, hvor det 
kommunikative felt for ”erfaring” markerer, at man skal blande sig udenom 
hinandens handlinger. Denne kommunikative orden udgør i sig selv en magtfuld 
grundfortælling i professionen som er med til at opretholde dekoblingen mellem det 
italesatte, symbolske mesterskab og det såkaldt tavse, praktiske mesterskab. Ikke 
fordi handlingen og den praktiske sans er omgivet af tavshed, men fordi den er 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 6 

80 

 

omgivet af en genkommende fortælling om at den er tavs, praktisk, ikke-
kommunikerbar og knyttet til individuelle, personlige egenskaber, altså til hvordan 
medarbejderen ”er” og dermed gøres til et følelsesmæssigt anliggende.  

Kommunikation i de gode eksempler 
Og nu er vi fremme ved nogle af fundene i nærværende undersøgelse. Et af fundene 
her er nemlig, at personalet i de gode eksemplers institutioner ser ud til at være i 
stand til at skabe forbindelse mellem de to kommunikative felter. Man kan sige, at de 
i den forstand har et fungerende fagsprog som bygger bro mellem det abstrakt 
principielle og det konkret udførte. Der foregår i disse institutioner nogle processer, 
som etablerer en forbindelse mellem de to kommunikative felter og dermed mellem, 
abstraktion og konkretion, mellem det symbolske mesterskab og det praktiske 
mesterskab.  Man kan sige at den kommunikative orden er præget af tilkobling. Det 
er anskueliggjort i modellen som et hjul, bestående af fagsproget. 

Tilkoblet kommunikativ orden
”TEORI”

Symbolsk mesterskab

hensigt
generelt udsagn

abstraktion

redegørelse
diskussion

”ERFARING”
Praktisk mesterskab

oplevelse
personlig følelse

konkretion

fortælling
bekræftelse

fagsprog

 

Figur 4 : Tilkoblet kommunikativ orden 

I det følgende vil vi beskæftige os med hvad der gør, at lige præcis disse institutioner 
tilsyneladende lykkes med denne vanskelige manøvre. Den professionelle sproglige 
aktivitet i de gode eksemplers institutioner er præget af at personalet har et 
beredskab som sætter dem i stand til at have en faglig kommunikation der skaber 
disse forbindelser mellem det abstrakte og det konkrete, mellem holdning og 
handling. Dette beredskab viser sig tydeligst i bevægelsen fra det praktiske 
mesterskab til det symbolske, markeret på figuren ved en stærkere optrukket pil. 
Dermed har vi markeret at det netop er det som regel vanskeligste moment som her 
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er stærkest. Det vanskeligste består som oftest i at kunne bruge fortællinger om 
oplevelser og situationer fra praksis (dvs. de sproglige udtryksformer som udspringer 
af det kommunikative felt for ”erfaring”) på måder som systematisk nyttiggør dem i 
forhold til at justere og udvikle pædagogikken. Dette punkt adskiller den tilkoblede 
kommunikative orden der præger de gode eksempler, fra den dekoblede 
kommunikative orden.   

Når man ser nærmere på disse institutioners kommunikative orden, er det et 
markant træk at forbindelsen tydeligst etableres gennem en kommunikativ praksis 
som er i stand til at forholde sig principielt og generelt til det konkrete, og gør det 
ved at tage udgangspunkt i iagttagelser fra praksis. Disse eksempler fra praksis 
bruges ikke til at lukke diskussionen, som i den dekoblede kommunikative orden, 
men derimod til at kvalificere den ved at insistere på at afklare, hvad det principielle 
betyder for forståelsen af det konkrete og hvilke konsekvenser det har for fremtidig 
handling. Og omvendt: ved at arbejde systematisk med at udvikle, raffinere og 
justere den konkrete udførende pædagogik, informeres og kvalificeres forståelsen af 
generelle problemstillinger. Når disse processer faktisk finder sted, hænger det 
sammen med fire forhold, som beskrives nedenfor. De kommunikative processer i 
den fagsproglige praksis i personalegrupperne er gengivet grafisk i figuren:  

Kommunikationskultur og professionel 
sproglig praksis

symbolsk
mestersk.

praktisk
mestersk.

iagttagelse symbolsk
mestersk.

praktisk
mestersk.

refleksion

symbolsk
mestersk.

praktisk
mestersk.

analyse
symbolsk
mestersk.

praktisk
mestersk.

justering

funktionelt 
fagsprog

1 2

34

 

Figur  5 : Kommunikationskultur og professionel sproglig praksis. 

Situationsbaseret iagttagelse skaber fokusering (første hjul i figur 5).  
For det første er kommunikationen fokuseret fordi den bygger på konkrete 
iagttagelser. Det kan bestå i at man tager udgangspunkt i en bestemt problemstilling 
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eller en konkret situation som undersøges nærmere. Eksempelvis i form af en 
observation af et ændret handlemønster, en iagttagelse af ens egen eller en kollegas 
handlen i bestemte situationer eller overfor bestemte børn/forældre. Situationen 
bruges til at kvalificere og problematisere den pædagogiske praksis på specifikke og 
fokuserede områder. Sådanne tilgange modvirker, at pædagogisk udvikling bliver 
diffus, abstrakt og overordnet og dermed begrænser sig til justeringer udelukkende i 
det symbolske mesterskab. Et sted var en iagttagelse af en pædagogs regelsætning 
og disciplinering af børn i forbindelse med måltidet udgangspunktet for at hele 
personalegruppen systematisk undersøgte egne normer, regler, følelser og værdier 
omkring mad og spisesituationer. På den baggrund etablerede institutionen 
principper for hvordan de forholder sig til børnenes madpakker og børnenes spisning 
i det hele taget. Som et kuriosum kan nævnes at også forskernes formidling af 
konkrete situationer i institutionerne gav anledning til at personalegrupperne ud fra 
eksemplet gik i gang med at afsøge, hvilken problemstilling, eksemplet illustrerede 
og hvordan den specifikke situation forholdt sig til de pædagogiske mål og dermed 
om det var hensigtsmæssigt. Den store forpligtelse til at tage udgangspunkt i 
specifikke, iagttagede situationer – altså i formidlingen af det praktiske mesterskab – 
fungerede som startpunkter i associationskæder, som på grund af sin situationelle 
forankring undgik at blive diffus, men generelt fortsatte med at være fokuseret og 
holde sig til emnet. 

Situationen giver anledning til refleksion (andet hjul i figur 5). 
For det andet inviterer kommunikationen til refleksion på baggrund af de konkrete 
iagttagelser. Når personalegruppen ved hvad de taler om og er vant til at tale ud fra 
konkrete eksempler, frigøres energi til at kunne overveje og reflektere over hvad 
eksemplet egentlig illustrerer, om det giver nye oplysninger som skaber bedre 
kendskab til barnet eller giver information om hvad barnet har behov for/har lært 
eller måske giver det overraskende information om personalets pædagogiske tiltag 
eller de børn og familier, som de arbejder med. Eksempelvis opdagede personalet et 
sted, at det ikke var udtryk for omsorgssvigt at et søskendepar kom i seng klokken 
17.30 hver aften, men at der blot var tale om at hele familiens døgnrytme var præget 
af at man stod meget tidligt op for at spise morgenmad sammen med faren. Eller 
som da en pædagog opdagede at et barn søgte tilbage til sin gamle stue: 

Pædagog: Så diskuterer vi i personalegruppen om vi her har et 
barn der gør arbejdet selv og måske skulle vi have tænkt: her 
er et af de udsatte børn som har noget omkring sin mor, så jeg 
har faktisk været mor-erstatning for hende. Det er jo ret flot at 
hun gør arbejdet selv, men måske skulle vi tage ansvaret for 
det og sige at vi skal være opsøgende. Vi skal vide at det er 
godt for Katinka at komme tilbage en gang imellem og få fyldt 
på af sin mor-erstatning. Det er sådan det starter og vi har en 
debat om alle de børn der kommer på den måde. Mange af 
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vores børn har nogle mor-problemer. Vi bliver enige om at vi 
skal tage ansvaret for at være opsøgende, mere end det er 
børnene. 

Her er det væsentligt at lægge mærke til, hvordan barnets handlinger giver anledning 
til kritisk undersøgelse af egen praksis og en diskussion af om det kan gøres bedre, 
hvem der har ansvaret og hvilke konsekvenser det har for barnet. Den konkrete 
situation omkring et bestemt barn håndteres således ikke kun i forhold til netop 
dette barn. Personalegruppen benytter anledningen til at overveje og diskutere om 
de er tilstrækkeligt opmærksomme på børnenes signaler og om det er rimeligt, at 
vente med at handle, til børn selv gør opmærksom på et problem. Personalet er altså 
vant til at overveje de almene og generelle implikationer som kan udledes af 
specifikke sager. De arbejder således dels med at afhjælpe den aktuelle situation og 
dels med at overveje institutionens pædagogiske prioriteringer og praksis generelt.  I 
den forstand kan man tale om at citatet illustrerer hvordan reflekterende metodikere 
etablerer en lærende organisation, hvor erfaringer, indsigter og viden nyttiggøres og 
indarbejdes i personalets samlede handle- og refleksionsberedskab. 

Selv meget personlige erfaringer med udgangspunkt i den enkelte pædagogs 
individuelle tilbøjeligheder formidles og kommunikeres ind i det faglige rum, hvor 
man ikke kun kan blande sig i hinandens oplevelser, men også tage ved lære af dem 
og dermed opbygge en fælles institutionelt forankret erfaring.  

Pædagog: Det var så morsomt - på et tidspunkt, så vandt jeg 
over hende [barnet]i Uno og [laver lyd med munden] hun 
sagde: ”Død, død, død” og jeg blev skudt med den der 
kortholder. Hun blev ved med at snakke død, død, død og jeg 
ved jo der er noget død i hendes familie. …  ”Jeg synes du 
snakker om død hele tiden” sagde jeg og så lægger jeg et kort. 
”Ja ja” siger hun så. ”Kender du nogen der er død”? siger jeg. 
”Ja”. ”Hvem kender du?” siger jeg så ”Christian den fjerde” 
sagde hun! 

[latter] 

Pædagog: Okay ham kender jeg også.  [høj latter] 

Kvindelig kollega: ej hvor fedt.  

Pædagog: Jeg tænkte også, at nu er du fandeme taget med 
bukserne nede [høj latter]. Jamen, jeg tænkte: hun blev ved 
med at tale om død, ville hun noget? Fortæller hun mig noget 
med det? Så tænkte jeg at nu spiller vi kort, nu har vi det sjovt 
og var slet ikke inde på det. 
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 [latter] 

Pædagog: Jeg skulle lige prøve, jeg kunne ikke dy mig, jeg er 
altid opklarende på et eller andet [latter]. 

[latter] 

Bjørg: Men det var jo godt at du kunne høre efter hvad hun 
sagde til dig. 

Pædagog: Ja, den sad da lige, det er lige før jeg sagde 
undskyld. 

[latter] 

Pædagog: Det gør jeg aldrig mere, det var ikke sådan ment. 
Jamen, hun rammer mig da lige. Jeg tænkte: nu er det 
spændende hvor meget det er gået tilbage, men hun 
overlevede den. På en eller anden måde reddede jeg den, 

altså. Men hun havde paraderne oppe. 

I dette eksempel er det barnet som sætter pædagogen på plads og tydeligt 
signalerer, at her skal ikke sorgbearbejdes. Her ses, at pædagogens 
problemfokusering bliver justeret af barnet og at barnets justering respekteres af 
den voksne. Pædagogen er lige ved at klientgøre barnet og overpædagogisere 
relationen, men er i stand til at afværge og trække i land. Her ser det ud til at den 
eksisterende kommunikationskulturs tilkobling mellem det symbolske og praktiske 
mesterskab etablerer en forpligtelse på at tage den konkrete praksisoplevelse, 
hændelse og situation alvorligt. I disse institutioner synes det at være sådan, at 
netop iagttagelsen af praksis udgør en væsentlig kilde til viden – når iagttagelsen 
sættes ind i en tilkoblet kommunikativ orden, hvor den løftes fra den personlige 
sfære og placeres i en fagligt kommunikerende bearbejdningsproces. 

Refleksionen bliver analytisk  (tredje hjul i figur 5). 
For det tredje foregår der en systematisering i kommunikationen så refleksionen 
bliver analytisk præget. I en vurdering af en situation tages hensyn til målet, fx at 
lære barnet at lege. Vurderingen af hvordan arbejdet med problemstillingen skrider 
frem, går via en nuanceret forståelse hvad der skete. Til at skabe nuanceringen 
bidrager flere til tolkningen og analysen opdeler situationen i mindre dele og gør det 
muligt at forstå mere af den. I den forbindelse ser det ud til at være helt indarbejdet 
at forsøge at anskue situationen fra alle involveredes perspektiv. Et særligt 
erkendelsesmæssigt greb er gennemgående og bliver taget i anvendelse i de gode 
eksemplers personalegrupper i forbindelse med analyse/tolkning af situationer. Det 
er en systematisk udnyttelse af de erkendelsesmæssige fordele, der ligger i at skifte 
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mellem nærhed og distance, mellem indefra-blikket og blikket udefra (mere om det 
under punktet kollegialitetskultur).  

Pædagog: Du starter med at fortælle at han har sagt det til 
dig. På den måde får han egentlig søgt de ting han har brug 
for og han får markeret: nej VoksenSigrid, du er ikke på rette 
vej her.Det er egentlig det drengen er dygtig til. Altså, lige at 
få markeret, enten ”nu må du gerne gøre noget ved mig”, eller 
”nu skal du ikke”.  

Pædagog 2: Ja, det er rigtigt.  

Materialet giver adskillige eksempler på at personalet sørger for at få flere øjne på 
det sete og flere hoveder at tænke med, fordi det hermed bliver muligt at udfordre 
de etablerede forforståelser. Man er ekstra opmærksom når de andre siger noget om 
ens primærbarn. Man bliver også sit barns advokat overfor kollegaerne. 
Sekundærpædagog/leder/kollega kan se noget andet fordi de ikke er så tæt på 
barnet og familien. Refleksionen i disse personalegrupper betragtes ikke som 
individuelle og inderliggjorte processer. Det er derimod noget som foregår i et 
kollegialt fællesskab, med det udgangspunkt, at den individuelle oplevelse af 
konkrete situationer kan og skal diskuteres og analyseres i et fagligt perspektiv. Den 
markante tilkobling mellem de kommunikative felter forudsætter formodentlig en 
sådan fællesgørelse af personalets individuelt sansede oplevelser, som dermed 
transformeres og indlejres i et professionelt erfaringsgrundlag. 

Analysen har justering, forbedring og udvikling som mål (fjerde hjul i fig 5). 
Det er i disse personalegruppers kommunikation tydeligt at formålet med den er 
hele tiden at justere og raffinere den pædagogiske praksis.  

Fagsproget i de gode eksemplers personalegrupper udfolder sig i en cyklus af 
iagttagelse, refleksion, analyse og justering. Læg mærke til at det der gør processen 
kvalitativt anderledes end det som kan iagttages i den dekoblede kommunikative 
orden, er at kommunikationen hele tiden formidler en overskridelse af de to 
kommunikative felter. Det konkrete, det individuelt oplevede, følte og gjorte er her 
systematisk genstand for analyse, tolkning, diskussion og justering. Der er i disse 
personalegruppers fagsproglige praksis en tilkobling mellem formidling af det 
generelle, principielle og det konkrete, specifikke, mellem formidling af det 
symbolske mesterskab og det praktiske mesterskab. Det betyder, at det praktiske 
mesterskab ikke som i den dekoblede kommunikationskultur opfattes som 
individuelt, personbåret og urørligt. Det der gør fagsproget funktionelt er altså at det 
bruges til og er i stand til at være kritisk undersøgende på baggrund af iagttagelser. 
Det bliver så muligt at forholde sig til hvad der faktisk sker i stedet for til intentioner, 
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principper, værdigrundlag, målsætning og hensigter, som man ellers let kan forfalde 
til, når den kommunikative orden er dekoblet. 

Den praktiske handling bearbejdes i et begrebsmæssigt rammeværk. 
Personalegrupperne foretager fælles principielle beslutninger om hvad der skal gøres 
og de enkelte pædagoger foretager løbende specifikke vurderinger af hvordan det 
konkret skal udføres. Men der er også en tilbøjelighed til at personalegrupperne i 
fællesskab foretager meget detaljerede beslutninger om hvad der konkret skal gøres, 
hvornår og hvordan. Den fagsproglige aktivitet og de processer den skaber (og indgår 
i), medvirker til at italesættelsen bliver fulgt til dørs – helt ud i den praktiske 
handling. Det kan der ses et eksempel på i kapitel 8 med case om Katinka, se side 
171.   

Sproget bruges ikke til at skærme praksisniveauet mod egen og kollegaers indsyn og 
indsigt. Tværtimod bruges det til at beskrive praksisniveauet og åbne det for 
refleksion og analyse. 

Det betyder at den sproglige udveksling mellem kollegaer er kritisk granskende. 
Dermed lander den ikke i det kommunikative felt for ”erfaring” med dens norm for 
rituel gensidig bekræftelse i voksenhøjde. Den grundlæggende forudsætning for at 
dette undgås, er at den kommunikative orden i disse institutioner gør det muligt at 
diskutere konkrete handlinger og hændelser. Her er det vigtigt, at forbindelsen ikke 
er noget som skabes en gang for alle. Det er en forbindelse som hele tiden skabes og 
genskabes i løbende processer i institutionerne. Dermed nærmer vi os det andet 
fundområde, det der handler om den kollegiale kultur og den professionelle 
identitet.  

Kollegialitetskultur 
Der er i de gode eksempler tale om kulturer der er bygget op gennem mange år. Der 
har været ressourcer til at personalet generelt er godt efteruddannet, ligesom der er 
en relativt stor stabilitet i personalegrupperne. Men det kan ikke alene forklare, 
hvorfor det lykkes.  De gode eksempler fremviser da også nogle karakteristiske træk 
hvad angår kulturen omkring det at være kollega. I det følgende vil vi se på hvad det 
er der sætter disse personalegrupper i stand til at holde de omtalte processer i gang.  

Der kan altså konstateres specifikke kulturelle træk angående de kommunikative 
vilkår som etableres i pædagogiske personalegrupper i de gode eksempler i disse 
udvalgte dagtilbud. Vi har i det foregående sammenlignet med kommunikative vilkår 
i andre og mindre velfungerende institutioner. Vi så hvordan der aftegner sig 
forskellige logikker med tilknytning til henholdsvis det symbolske mesterskab og det 
praktiske mesterskab. Og vi så hvordan forskellige rationaler dominerede 
henholdsvis det symbolske og det praktiske mesterskab, ligesom de to mesterskaber 
var præget af dekobling. En anden kommunikativ logik præger de gode eksemplers 
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institutioner, således at de modstridende rationalers dekobling bliver modarbejdet 
og der i stedet etableres en tilkoblet kommunikativ orden.  

På samme måde er det muligt at undersøge de kulturelle betydninger som sættes op 
i forbindelse med det at være kollega. At betragte kollegaskabet i et kulturelt 
perspektiv indebærer, at man fokuserer på de specifikke normer og 
meningstilskrivelser som er på spil i institutionernes definition af relationen mellem 
kollegaer. I det følgende skal vi se hvordan kollegialitetskulturen, altså logikken 
omkring det at være kollegaer, har oplæring som omdrejningspunkt.  

Når man nyansættes i en af disse institutioner, så kommer man i lære. Man starter 
ikke som primærpædagog med ansvar for børn i svære problemstillinger. Man 
starter som lærling med ansvar for børn som ikke vækker bekymring eller som er i 
mindre tunge vanskeligheder. Og det tager lang tid at lære håndværket. Et sted taler 
de om at efter syv år er man udlært, et andet sted betragtes man som relativt ny 
medarbejder når man har været der i fire år. 

Dette er i sig selv ikke overraskende, da vi har at gøre med institutioner som arbejder 
med basisbørn der befinder sig i situationer og som har vilkår og forudsætninger som 
er meget belastende. Det er psykisk og fysisk slidsomt arbejde, som kræver stor 
viden, mange færdigheder og kompetencer for at udføres ordentligt og forsvarligt. 
Personalegrupperne tager det grundvilkår meget alvorligt og bogstaveligt i og med, 
at de sørger for at nye kollegaer bliver lært op og får vejledning i hvad arbejdet 
handler om, hvor vanskelighederne ligger, hvordan det gøres konkret osv. Det 
betyder, at institutionen arbejder ud fra en klar bevidsthed om hvori opgaven består 
og de har lagt en bestemt retning for arbejdet. Det gør det muligt at lægge et niveau, 
som alle skal leve op til. Det gør det også muligt at skelne mellem godt og mindre 
godt, hensigtsmæssigt og mindre hensigtsmæssigt. På grund af 
kommunikationskulturens undersøgende og analyserende tilgang til det praktiske 
mesterskab, kvalificeres og vidensforankres denne vurdering af den gode og mindre 
gode handling og dermed kan man sige at der foretages en form for intern 
kvalitetssikring af den nyes oplæring og indsocialisering i institutionens arbejde. 

Denne form for kollegialitet bygger ikke kun på en ydmyghed overfor opgaven, men 
også på respekt for kompetence. Som pædagog bliver man en del af 
kollegafællesskabet ved at tage ved lære, blive dygtig og kompetent, og mestre det 
funktionelle fagsprog, så man bidrager til de løbende refleksionsprocesser. Man 
bliver en del af fællesskabet primært ved at være kompetent og betragte sin 
kompetence som en del af den fælles arbejdsopgave. Og kompetencen handler ikke 
om enten at være god til at verbalisere eller handle – men derimod om at kunne 
veksle mellem dem på metodisk vis, det vil sige at kunne indgå i en individuel og 
kollektiv iterativ proces, hvor de to former for mesterskab kvalificerer og udfordrer 
hinanden. Dermed bliver man som medarbejder blandt andet del af en sproglig 
praksis som gør det muligt at kommunikere et pædagogisk-praktisk indhold til sig 
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selv og til kollegaerne. Det praktiske mesterskab ophører dermed med at være tavst, 
for i stedet at blive talende og kommunikerende, hvilket betyder at det åbner sig for 
kritisk granskning. 

Oplæringslogik 
Det at kollegialitetskulturen kredser omkring oplæring, viser sig på flere måder. I det 
følgende vil vi komme ind på faglighed, saglighed, konkretion og intern justits som 
momenter i denne læringslogik (jfr. figur 6 ): 

Læringsorienteret kollegialitetskultur

pædagog pædagogintern justits pædagog pædagogfaglighed

pædagog pædagogsaglighedpædagog pædagogkonkretion

(op)læring

4 1

23

 

Figur 6 : Læringsorienteret kollegialitetskultur 

 Den kollegiale relation tager udgangspunkt i faget og har den pædagogiske 
faglighed som omdrejningspunkt (første hjul i figur 6). 
Det betyder, at den bygger på formidling af pædagogikken og dens teoretiske 
fundament. Der tales simpelthen meget pædagogik. I de gode eksemplers 
institutioner er der en overrepræsentation af pædagoger som er vant til at tale fag 
på højt niveau. Der tales ikke primært fag i generel eller overordnet forstand, men 
derimod med en stærk relevans i forhold til det arbejde som udføres i institutionen. I 
mødet med institutionernes personale ses et meget højt beredskab til at tale og 
agere ud fra en faglig logik, også i de indbyrdes samtaler og udvekslinger. Der tales 
lidt privat og meget fag. 

Af datamaterialet fra de gode eksemplers institutioner fremgår, at pædagogernes 
sprogliggørelse af praksis har indlejret eksplicit faglig viden af specifik karakter. I en 
række tilfælde beskriver pædagogerne hvordan de påtænker at handle i fremtiden, 
eller de begrunder og bearbejder tidligere handlinger i praksis med henvisning til 
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bestemte former for viden af forskningsbaseret/videnskabelig karakter eller de 
anvender begreber fra forskellige teoridannelser til at overveje deres pædagogiske 
projekt. I et interview blev der spurgt til anerkendelse og anerkendende pædagogik 
som mulig begrebsramme i anledning af personalets beskrivelse af deres arbejde 
med børnene og hvad der var væsentligt i den forbindelse. Svaret og den 
efterfølgende diskussion vidnede om en bevidst begrebsbrug og en selvfølgelig og 
rutineret tilgang til det at overveje såvel det man har gang i som de begreber der 
tages i anvendelse for at forstå og formidle det. 

Pædagog: Jo, anerkendelse er jo altid et godt udgangspunkt 
og godt at bruge, men her er det jo tilknytningen og 
relationen, som er det primære i vores arbejde, eller er det vi 
arbejder henimod. Og man kan sige, den pige jeg passer her, 
hun har nogle problemer med tilknytning. Jeg synes i og for sig 
godt, at hun kan knytte an, men hun har så svært ved 
adskillelsen bagefter. Og det er et stort tema i det arbejde, jeg 
har med hende. Altså, anerkendelsen ligger jo i, at hun bliver 
set af mig og på den måde får noget anerkendelse... Men jeg 
tænker ikke på det som det samme.  

Af eksemplet fremgår, at pædagogens begrundelse for handlinger læner sig op af 
psykologisk teoridannelse om tilknytning. Fra pædagogens side er der desuden en 
betoning af, at det er nødvendigt at definere fagbegreber præcist og med henvisning 
til stringente teorier, som grundlag for fælles forståelse. Det betones, at begreber 
som anerkendelse og tilknytning ikke blot kan anvendes i flæng. 

I eksemplet antydes også, at pædagogens konkrete handlinger med barnet udføres i 
forlængelse af netop den logik, som ligger indlejret i den sprogligt formidlede 
teoretiske begrundelse. Selvfølgelig som den fortolkes af den pågældende pædagog 
og med reference til fælles kollegiale faglige drøftelser. Det specifikke 
begrebsapparat som anvendes i talen om praksis afspejler sig også i konkrete 
handlinger i praksis. Det har i undersøgelsen været muligt at identificere det 
konkrete arbejde med den specifikke problemstilling også ved institutionsbesøg. 

I den efterfølgende samtale mellem kollegerne ses et eksempel på en fagligt 
orienteret kollegial kultur. Præciseringen af begreberne tilknytning og anerkendelse 
eksemplificeres og knyttes til det samlede pædagogiske arbejde med et bestemt 
barn. Det bliver ikke til et valg mellem de to og en vurdering af hvilken tilgang som er 
den rigtige. Derimod giver begrebsdiskussionen anledning til at overveje, hvordan de 
forskellige pædagoger har specifikke og karakteristiske relationer til barnet, samt en 
præcisering af hvilke roller pædagogerne hver især spiller i forhold til barnet. Disse 
forskelle iagttages, defineres, perspektiveres som en del af den samlede 
pædagogiske indsats omkring barnet og den fælles strategi opnås ikke ved som 
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personaler at have ens relationer til barnet, men ved strategisk at udnytte de 
forskelle som enten opstår spontant eller på baggrund af bevidste prioriteringer. 

Pædagog: Nu hvor vi snakker tilknytning og anerkendelse, lige 
præcis i forhold til det barn snakkede vi også om, hvordan 
barnet bruger personalet på stuen, hvordan barnet bruger dig 
som primærpædagog, hvordan barnet bruger os på den anden 
stue. Og der tænker jeg at når det barn kommer til os, at det er 
anerkendelse, vi giver barnet. Her kommer det barn, fordi der 
skal vedkommende bare sidde og sludre lidt eller tegne en 
tegning. Der er ikke noget på spil – ingen store følelser, eller 
nogle konflikter på spil – dem har det barn ikke med os. Hvis 
jeg skal definere, hvad der er forskellen på anerkendelse og 
tilknytning, så tænker jeg, at barnet har en tilknytning til dig 
som primærpædagog, og i forhold til os på den anden stue er 
der en mere anerkendende tilgang til hinanden. Man kan sige, 
du som primærpædagog har brugt vores stue lidt på den 
måde, at du har givet barnet mulighed for at få frikvarter. 

Primærpædagog: Det har været en måde at få pause, for det 
kan være rigtigt svært for sådan et barn, som har svært ved at 
være tæt. Hele tiden er der en voksen, der skal forholde sig til 
det her barn og omvendt, at barnet forholder sig rigtigt meget 
til mig – indimellem kan det være rart at få fred, når man er 
sådan et barn. Og der har jeg brugt den anden stue, fordi jeg 
på et tidspunkt kunne se, at barnet viste noget interessere for 
den stue. Og jeg ved ikke, hvad der gør, at det lige er den stue, 
det kan være der er en, der har hilst på hende på en bestemt 
måde eller et eller andet. Men jeg kunne se, at hun kiggede 
lidt langt ind, hver gang vi gik forbi, og så blev det til, at der 
kunne det barn prøve at være på besøg. Og det bruger barnet 
som frikvarter.  

Pædagog: Kravene og forventningerne, de er sådan lidt mere…  
det barn behøver ikke at anstrenge sig for at opnå noget... vil 
barnet gerne tegne, jamen så kommer der tuscher frem.  

I denne udveksling bruges fagligheden aktivt til dels at afklare begreberne 
anerkendelse og tilknytning og dels til at sige noget om de forskellige momenter, 
roller og relationer som bruges aktivt i den samlede pædagogiske strategi. En sådan 
iagttagelse af at kollegaer placerer sig forskelligt hvad angår forholdet mellem 
nærhed og distance, mellem alvorens arbejdsomhed og frikvarterets uforpligtethed, 
mellem at være ”den gode” og ”den onde”, kan (især i en dekoblet kommunikativ 
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orden) resultere i stærke følelsesmæssige reaktioner hos medarbejderne og der kan 
tilmed opstå konkurrence om at være populær blandt børnene, være den søde og 
omsorgsfulde, jalousi, vrede, sorg mv. Fagligheden med dens kombination af 
engagement og målrettethed er som regel ikke i sig selv nok til at håndtere denne 
form for mekanismer. Derfor er næste moment en lige så nødvendig komponent i 
disse institutioners kollegialitetskultur. 

Den kollegiale relation er saglig i sin karakter (andet hjul i figur 6 ).  
Det betyder, at en vis nøgternhed er i højsædet. Omdrejningspunktet er sagen, altså 
det arbejde, som skal udføres i fællesskab. Det følelsesmæssige engagement er 
noget der er en helt nødvendig del af arbejdet med disse børn. De kvaler som dette 
giver anledning til håndteres sagligt, hvilket indebærer at de ikke får lov til at 
overmande pædagogen og de får ikke lov til at dominere relationen mellem 
kollegerne. Den emotionelle kompleksitet og komplikation håndteres med en saglig 
tilgang og løftes frem i et forsøg på at anvende disse følelser som endnu en 
informationskilde der kan kvalificere arbejdet.  

Følgende eksempel kan pege på hvad personalet gør, når ting går i ”mudder”, eller 
hvad de gør for at forebygge at det går i mudder, dvs. når processer og relationer 
overgår til en form for inderlighedsmodus, hvor personalets egne følelser bliver 
styrende og udgør en fare for at det saglige blik sløres. Eksemplet peger på, at også 
her er der masser af følelser på spil, men at de forsøges håndteret i en faglig ramme, 
så det professionelle fokus på barnet og opgaveløsningen fastholdes. Det betyder, at 
der arbejdes med at tydeliggøre arbejdsopgaven og dens forskellige implikationer, 
farer, hensigter og nuancer for alle. 

Pædagog: Det er sådan vi arbejder sammen. Sådan at opgaven 
er defineret for alle. Ellers kan det kan godt være det bliver til 

noget mudder. 

Kollegaen indskyder, at det tit sker at noget går i mudder. Og det er i samtalen 

tydeligt at kampen mod mudder og mudrede situationer er velkendt og altså 

udtrykker at personalet bakser med at håndtere en grundlæggende vanskelighed i 

arbejdet. Metaforen ”mudder” antyder at det handler om at noget bliver uklart, 

beskidt eller rodet, hvilket understreges af hvad der videre siges om det vellykkede 

og velgennemførte forløb:  

Pædagog: Det skal man også kunne tåle som personale, at det 
er en anden voksen som måske ikke har noget med den her 
gruppe og det her barn ellers at gøre, men bare har en 
sindssyg stor betydning for barnet. Det skal vi jo tåle som 
pædagoger at vi ikke kun er de vigtigste, at andre er vigtigere 
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på nogle andre tidspunkter. Den ros skal den nye 
primærpædagog have. Hun kan se opgavens betydning og kan 
have at jeg har en betydning for Katinka som ingen andre kan 
have i huset. Men det har den nye primærpædagog kunnet og 
så bliver det rent….Fuldstændig rent.  

Bjørg: Så på den måde kan man sige at det er en meget 
professionelt udført opgave? 

Pædagog: Ja, det må man sige det er.  

Bjørg: Som ikke gør at der kommer mudder imellem de 
voksne? 

Pædagog: Ja 

Her beskrives hvordan det vellykkede forløb er betinget af at den ene pædagog som 
en del af den samlede pædagogiske strategi i forhold til et bestemt barn (i en 
tilknytningsproblematik), af den samlede personalegruppe – herunder den nye 
primærpædagog – får lov til og tilmed understøttes i at være noget helt særligt for 
dette barn. Her undgår kollegaerne at der opstår et reelt konkurrenceforhold mellem 
dem.  

Relationen mellem kollegaer har altså ikke nødvendigvis relationen selv i fokus, men 
netop den saglighed, man mødes om. Det betyder ikke, at kollegaerne ikke kan lide 
hinanden. Det er der masser der kan, men de gensidige sympatier står ikke i 
forgrunden, når arbejdet skal udføres. Derimod håndteres følelser og 
følelsesmæssige belastninger også med stor saglighed. Man arbejder med at 
håndtere og forholde sig til sine følelser – man drukner ikke i dem. Det 
underliggende rationale her går ud på at disse følelser må bearbejdes, så de ikke 
kommer i vejen for opgaveløsningen.  

I denne forbindelse er det væsentligt at bide mærke i at denne saglige håndtering og 
bearbejdning af arbejdets følelsesmæssige konsekvenser for personalet ikke kun er 
afhængig af en saglig kollegial og ledelsesmæssig sparring og vejledning, men må 
sikres gennem ekstern, kvalificeret individuel fagpersonlig supervision og fælles 
supervision i forhold til det pædagogiske arbejde. Dette behandles nærmere i det 
kommende afsnit om (opgaveforståelse og professionel identitet). Det er således et 
genkommende træk i de gode eksemplers institutioner, at de følelsesmæssige og 
psykiske belastninger ved arbejdet erkendes og gøres legitime. Man taler derfor ikke 
kun om barnets og familiens følelser og oplevelser, men også om det, disse følelser 
gør ved personalet. Her ligger en fundamental erkendelse af pædagogisk arbejdes 
dobbeltsidighed til grund for håndteringen og forståelsen af hvad der er på spil i det. 
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Derved modvirkes også den allestedsnærværende risiko for at det pædagogiske 
arbejde klientgør børn og familier. 

Pædagog: Det er intenst, det der tilknytning, du laver til 
barnet, fordi tilknytningen rummer jo også begrebet 
adskillelse. Det er sådan, at man kommer helt ind, 
spadestikket dybere, end med anerkendelsen. Man kommer 
ned i... der hvor der er farlige følelser på spil hele tiden. Så 
primærpædagogen er virkelig på arbejde, du er en af dem, 
som er det meget. Der er andre børn, hvor det er mere enkelt. 
Det er alligevel andre ting, du skal, end hvis du laver 
anerkendende pædagogik, hvor du lidt bedre kan slukke for 
kontakten, eller det kører oppe på den øvre overflade af 
positivitet. Hvor, når du laver tilknytning, så er du også tit 
nede og have at gøre med de der følelser af: her bliver jeg 
forladt, den voksne ser mig ikke, hvad kan jeg gøre for at 
komme på? Så der kommer tit nogle andre ting ind – en 
aggression, eller jalousi... 

Primærpædagog: Også i mine egne følelser, for jeg knytter mig 
også til det barn, jeg skal også slippe barnet. Og det kan jeg da 
også mærke. Jeg kan også mærke, at der er nogle jeg har 
nemmere ved at slippe det barn til end andre. Så jeg er også 
nødt til at have en bevidsthed om, hvordan jeg lader det barn 
gå ud i verden. Barnet skal ikke reagere på, at jeg er væk, fordi 
jeg ikke har kunnet finde ud af at give slip. Og det er jeg nødt 
til også at have med, synes jeg, når jeg giver barnet videre, at 
jeg også giver barnet videre med en tro på, at den her voksen 

kan altså sagtens finde ud af det. 

I citatet er det værd at lægge mærke til hvordan pædagogerne ikke kun forholder sig 
til dybe følelsesmæssige aspekter ved arbejdet, men hele tiden fastholder fokus på 
barnet. Motivet for at pædagogen skal kunne tåle og håndtere adskillelse og 
afvisning fra barnet ligger i at det må være sådan af hensyn til barnets udvikling og 
ret til at være, vokse og agere i verden. Forholdet mellem primærpædagog og 
sekundærpædagog er en måde at systematisere og organisere et sådant arbejde, 
hvor den tætte kontakt og det store ansvar placeres tydeligt hos en pædagog, så 
opfølgning, engagement og kontinuitet sikres. Samtidig arbejder personalet således 
med at sikre barnets muligheder for andre relationer end den stærkt forpligtende til 
sin kontaktpædagog. Dette understøtter den kollegiale kultur og dens norm om 
saglighed i personalets interne relationer. De følelsesmæssige belastninger er i den 
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forbindelse ikke noget skamfuldt eller forkert, men et vilkår for alle, som man prøver 
at håndtere i en saglig og faglig ramme, så inderligheden ikke kammer over. 

Disse organiseringsformer har også stærke implikationer i forhold til 
kollegialitetskulturen. For indlejret i den primære pædagogs relation til kollegaen er 
en ret og pligt til at holde øje med, vurdere, se udefra, kommentere, forholde sig til 
og blande sig i det arbejde som udføres og de følelser og dynamikker som dermed 
kommer i spil. Princippet har lidt forskellige udformninger, men i alle de gode 
eksempler er der en udbredt praksis for at bruge kollegaer og evt. ledelse til at 
balancere og afgrænse den tætte og ønskede involvering i et barn og dets familie, så 
der ikke sker en uhensigtsmæssig overinvolvering. Det kan tage form af aflastning af 
kollegaen i forhold til arbejdet med barnet. Det kan være at bidrage til at beskytte 
den positive relation mellem kontaktpædagog og barn/familie ved at påtage sig at 
være den der siger noget kritisk. Det kan være ved at stille sig til rådighed med 
kollegial vejledning. Den systematiserede blandepligt etablerer en mulighed for at 
udnytte de enkelte medarbejderes perspektiver og dermed sikre sig at der er nære 
og de mere distancerede perspektiver til stede i arbejdet med barnet, ligesom 
indefra-blikket justeres og kvalificeres af kollegaens, lederens og supervisorens mere 
kølige eller nøgterne blik udefra. 

Denne saglighed i arbejdet med den enkeltes personlige, følelsesmæssige 
belastninger i arbejdet og den løbende opdagelse af andres perspektiver er en stærkt 
medvirkende årsag til at engagementet kan vare ved. 

 Den kollegiale relation bygger på høj grad af konkretion (tredje hjul fig 6). 
Noget af det man lærer som ny medarbejder i disse institutioner, er at indstille sig på 
at kollegaer på forskellige måder forholder sig specifikt og konkret til det man gør. 
Det kan have lidt forskellige former: fra en systematisk pligt til at blande sig i 
kollegaens arbejde, fx indbygget i relationen mellem primærpædagog og 
sekundærpædagog, over konkret vejledning fra lederen, til det at gribe ind i selve 
situationen, når børnene er til stede. Man kan altså ikke slippe af sted med at sende 
en diffus problematisering på banen. Den må ikke kun forankres i en specifik 
problemstilling, men også i konkrete observationer eller erfaringer.  Når 
personalegruppen fx overvejer om den bedste strategi for at lære børnene at lege 
består i på børnenes vegne at sørge for at de knyttes til et legefællesskab og 
overlade resten til børnene selv, om de voksne skal lege med børnene eller om de 
voksne skal inspirere og guide børnene fra sidelinjen. En sådan overvejelse 
nuanceres og kvalificeres af konkrete eksempler, som dermed forankrer den 
kollegiale relation i en praktisk-pædagogisk professionel logik. 

Et andet eksempel er at personalet giver udtryk for at den kollegiale anerkendelse 
selvfølgelig er helt nødvendig, men at den ikke må blive til gensidigt rygklapperi og 
bekræftelse. Når noget er udført godt, skal det have anerkendelse. Samtidig er der 
en stor bevidsthed om at for meget ros kan have den modsatte virkning, fordi man 
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hele tiden bliver mindet om at man er i gang med en tung og svær opgave, som har 
mange odds imod sig.  

Pædagog: ”Det, der gør mig glad og giver energi i arbejdet, 
det er ikke at blive rost til skyerne (selvom det er dejligt) – det 
er når min kollega kommer og fortæller at hun har lagt mærke 
til noget eller formulerer tingene på en lidt anden måde, så det 
lige bliver drejet i en anden vinkel. Det giver energi og gør, at 
man føler sig anerkendt, både professionelt og som menneske. 
Faktisk kan rigtig meget ros næsten virke modsat og tappe en 
for energi, fordi man hele tiden bliver mindet om at man er i 

gang med ”mission impossible”.” 

At få at vide, at man klarer det flot kan altså under visse omstændigheder – og især 
hvis det står alene – skabe afmagt og frustration i stedet for handleberedskab og 
dynamik. Hvad dette angår ses i materialet en tydelig afstandtagen fra den rosepligt 
og bekræftelsesnorm som er knyttet til den dekoblede kommunikative ordens felt 
for ”erfaring”. Det der i modsætning hertil beskrives som nødvendigt og 
energigivende er kollegaens eller lederens konkrete bidrag til personens 
pædagogiske arbejde. Det kan være i form af en iagttagelse, en ide om hvad der er 
på spil, et bidrag til en analyse af problemstillingen eller en henvisning til egne 
erfaringer med udfordringer i relationen til børn og/eller familier. En sådan fælles 
samtale om hvad der sker, hvad det betyder, hvordan det kan håndteres mv. 
beskrives som det der hjælper en videre fremad og forhindrer at man føler sig 
udbrændt og afmægtig. Det vil sige at konkretionen her virker som et værn ikke bare 
mod den dekoblede kommunikationskulturs bekræftelsesbetændelse, men også 
mod diffuse og abstrakte betragtninger om fx børnenes livssituation som er tung og 
kan virke håbløs, om at pædagogik ikke kan løse samfundsmæssige problemer etc. I 
stedet fokuseres der på hvad der faktisk kan lade sig gøre ved hjælp af pædagogik i 
et dagtilbud. Også i den forstand udgør den kollegiale kultur et alternativ til den 
dekoblede kommunikative ordens afmagtsskabende generaliseringer. 

Den kollegiale relation skaber intern selvjustits (fjerde hjul figur 6). 
Denne faglig/saglige og konkrete måde at være kollega på skaber en 
kollegialitetskultur, hvor man agerer professionelt. Med det mener vi, at de klassiske 
professioner som fx lægeprofessionen bygger deres autoritet på, at de har interne 
normer for hvad man kan gøre og ikke gøre. Hvis man har en profession, så har man 
også nødvendigvis en intern justits som enten korrigerer medlemmer som handler 
uetisk eller inkompetent, eller sorterer dem væk fra gruppen. Pointen her er at den 
løbende korrektion i de gode eksemplers tilkoblede kommunikative orden udgør en 
fagligt funderet intern justits. Hvorimod den i en dekoblet kommunikativ orden 
udgør en social kontrol bygget på personlige eller individuelt forankrede kriterier, det 
kan fx være personkemi, holdninger eller andet. 
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Den interne logik om oplæring, som er indlejret i relationen mellem kollegaerne er 
ikke kun noget der bruges, når nye medarbejdere skal introduceres. Den bruges også 
løbende i personalegrupperne. Den bygger nemlig på den grundlæggende indsigt, at 
for at kunne udføre et godt arbejde med disse børn, så er pædagogen afhængig af 
andres perspektiver på sine handlinger og det der sker. Ingen undgår at blive 
hjemmeblinde og miste overblikket. Dette har at gøre med arbejdets grundlæggende 
karakter og vilkår, og er altså ikke udtryk for manglende kompetence. Tværtimod 
består kompetencen i at forstå dette og dermed nødvendigheden af den interne og 
eksterne vurderende og vejledende undersøgelse af de specifikke og generelle 
problemstillinger. 

De gode eksemplers personalegrupper er i stand til at udnytte de 
erkendelsesmæssige fordele, der ligger i en strategisk brug af indefra-perspektivet 
overfor udefra-perspektivet, og nærheden overfor distancen. Og kollegaerne bruger 
hinanden til at opnå disse fordele. I en vis forstand er alt personale derfor hele tiden 
under oplæring. Det kalder de nogle steder at holde udviklingsprocesser i gang, 
andre steder taler de om at holde opgaven levende og vedkommende. Det kan også 
begrebsliggøres med termen livslang læring. 

Dette med at udnytte blikket udefra er ikke kun indlejret i kollegialitetskulturen og 
kvalificeret af intern og ekstern efteruddannelse. Det manifesterer sig også i det 
sidste fund som præsenteres: Kulturen omkring den professionelle identitet og de 
implikationer det har for blandt andet opgaveforståelsen.  

Professionel identitet  
Vi har nu undersøgt en række aspekter ved institutionernes kommunikationskultur 
og kollegialitetskultur for at afdække hvad der karakteriserer de gode eksempler og 
adskiller dem fra eksempler, afdækket i anden forskning. Vi har i de gode eksempler 
set hvordan en kommunikativ orden præget af tilkobling hænger sammen med og 
kvalificerer en kollegial kultur bygget på en oplæringslogik i forhold til nye 
medarbejdere og i videre betydning på en generel læringslogik i forhold til hele 
medarbejdergruppen.  

I det følgende vil vi på tilsvarende måde afsøge niveauet for professionel identitet og 
undersøge hvordan rollen som professionel pædagog og denne rolles forbindelse til 
det samfundsmæssige opdrag, tilskrives mening i de gode eksemplers institutioner. I 
den forbindelse vil vi se nærmere på hvad de tidligere præsenterede fund på 
henholdsvis det sproglige og det kollegiale plan har af mulige forbindelser til og 
konsekvenser for den professionelle identitet og de meningstilskrivelser som kan 
identificeres her.  

Omdrejningspunktet for den professionelle identitet i de gode eksempler er noget så 
tilsyneladende modsætningsfuldt som det vi kan kalde et af-inderliggjort, 
faglig/sagligt engagement. Med det menes ikke at personalet er uengagerede og 
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distancerede – tværtimod. Men det indebærer, at der er tale om en anden balance 
end den gængse mellem engagement og saglighed. Pædagogers arbejde omtales 
ofte med følelsesladede og varme ord som ildsjæle og varme hænder. Problemet 
med ildsjæle er, at de brænder ud, hvis de kun har deres personlige engagement at 
køre på.  Det er det der sker for glade amatører, når de holder op med at være glade 
– eller for pædagoger, der bliver personligt overinvolverede. Hvis ikke man skal 
brænde ud, er det ud over engagementet nødvendigt med et distanceret, tolkende 
og analyserende overblik.  

I de gode eksemplers institutioner arbejder man med at skabe sådan en professionel 
distance ved hjælp af den faglighed og saglighed som sætter sit præg på 
kommunikationen og på kollegialiteten. En vigtig forudsætning for at dette har 
kunnet lade sig gøre er at personalegrupperne er præget af en stor stabilitet og som 
minimum har enkelte centrale medarbejdere som har udgjort en stabil faglig base i 
rigtig mange år.  

Ekstern vejledning 
Vi vil i det følgende pege på en række øvrige forhold der holder dette særlige saglige 
engagement levende hos personalet og som medvirker til at gøre den fagsproglige 
udveksling konkret og kritisk undersøgende og de kollegiale relationer til et 
væsentligt redskab i det pædagogiske arbejde. Den tilkoblede kommunikationskultur 
understøtter en kollegialitetskultur præget af faglighed og (op)læring. Men disse 
processer holdes ikke i gang af kommunikationskulturen og kollegialitetskulturen 
alene. For at kunne fortsætte er det nødvendigt, at ekstern supervision indgår i 
arbejdet. De hyppige møder mellem personale og supervisor er disse 
betydningsskabende processers brændstof. Kommunikationskulturen vedligeholdes 
og udbygges fx ved at supervisor for at kunne vejlede personalet, må have et godt 
indblik i institutionens arbejde – og der er kun en kilde til disse oplysninger: 
personalet. Medarbejderne er derfor vant til i samspillet med supervisoren at skulle 
fortælle om deres iagttagelser og handlinger og gøre rede for deres hensigter og 
tanker. Er det ikke tilstrækkeligt konkret, nuanceret eller grundigt, må supervisor 
blive ved at spørge til der er etableret nok indsigt i situationen til at den kan 
analyseres, vurderes og der kan lægges planer derudfra. Supervisor fokuserer på 
arbejdsopgaven og det pædagogiske arbejde og er ikke fedtet ind i interne forhold. 
Dermed underbygges sagligheden og der lægges op til at skelne fx mellem handling 
og person, hvilket medvirker til at af-inderliggøre diskussionen. De måder at samtale, 
analysere, planlægge og vurdere som er nødvendige for at supervisionen skal være 
velfungerende og udbytterig, svarer helt til dem som præger kommunikations- og 
kollegialitetskulturen. Supervisionen spiller således en helt central rolle for 
muligheden for at de nødvendige erkendelses- og analyseprocesser kan finde sted 
også internt i institutionen ved hjælp af en tilkoblet kommunikation. Det at lære at 
arbejde under supervision fra en ekstern vejleder er således en væsentlig del af det 
at blive en kompetent kollega i disse personalegrupper.  
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Som det kan ses i figur 7, involverer kredsløbet omkring den grundlæggende af-
inderliggjorte faglig-saglige engagements logik, processer omkring 
opgaveforståelsen, forståelsen af målgruppen, forståelsen af metode, og forståelsen 
af kvalitet. På dette niveau er den gode praksis helt afhængig af løbende inspiration 
og kvalificeret modspil udefra, i modellen eksemplificeret ved supervisor 

Professionel identitet

pædagog supervisorkvalitet pædagog supervisoropgaven

pædagog supervisormålgruppepædagog supervisormetode

af-inderliggjort
fagligt/sagligt 
engagement

4 1

23

 

Figur  7 : Professionel identitet 

Den professionelle identitet er et resultat af personalets møde med den 
samfundsmæssigt definerede dagtilbudsopgave generelt og i forhold til børn i 
psykosociale vanskeligheder specifikt. Mødet med opgaven må nødvendigvis foregå i 
en tolknings- og oversættelsesvirksomhed, med henblik på at skabe en brugbar 
forståelse af den, som kan legitimere det praktiske arbejde med børnene (Olesen 
red. 2007). I den eksisterende sproglighed og med udgangspunkt i de etablerede 
kollegialitetsforhold skabes forståelse af opgaven. Det vil sige, at 
kommunikationskulturen og kollegialitetskulturen afgør hvordan denne tolknings-, 
og oversættelsesproces foregår.  

Opgaveforståelsen (første hjul i figur 7). 
I dagtilbud med dekobling mellem de kommunikative felter blev også forståelsen af 
opgaven uklar og fortonede sig i horisonten. Det havde at gøre med at opgaven 
forblev abstrakt og ukonkret og ikke blev forbundet med pædagogisk handling (Kjær 
2007). Opgaven placeredes i det kommunikative felt for ”teori” og blev derved til 
noget abstrakt, som blev tolket af kollegaerne individuelt i handling eller af 
personalegruppen eller lederen i form af fx en pædagogisk læreplan (AKF m. Fl. 
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2008). I det symbolske mesterskabs dekoblede univers bliver opgaven til mere eller 
mindre abstrakte redegørelser for pædagogiske hensigter, læringssyn, børnesyn etc. 
og henvisninger til institutionens aktiviteter og struktur. Den praktiske del af 
opgaveforståelsen bliver dermed diffus og inderliggjort som noget personligt og 
følelsesmæssigt, der har at gøre med hvordan pædagogerne er som mennesker 
(Mordhorst Rasmussen 2004, Kjær 2007). Logikken i denne variant af 
pædagogidentiteten bygger på en tanke om at enten er man pædagog i hjertet eller 
også er man ikke. Hvis man er født med de rigtige egenskaber, kan man uddanne sig 
og få noget ”teori” ovenpå (Kjær 2004), men dybest set kan man ikke lære at blive en 
dygtig pædagog. 

Denne professionelle identitet som udspringer af en dekoblet kommunikativ praksis, 
og som er forankret i en venskabelig og inderlig kollegial kultur, etablerer en 
opgaveforståelse i forlængelse heraf (Kjær 2007). Det viste sig i forbindelse med 
indførelsen af pædagogiske læreplaner at betyde, at arbejdet med børn med behov 
for forskellige former for særlige pædagogiske tiltag, blev defineret ud af opgaven 
(ibid.). Dette var formodentlig en konsekvens af den almenpædagogiske tilgangs 
velkonsoliderede og naturliggjorte tradition. Med det menes, at dagtilbud historisk 
set er blevet til og har fået indbygget logikker som har forsøgt at tage udgangspunkt i 
en forestilling om det normale barn og dets udvikling. Selve dagtilbuddets 
organisering, skabelon eller koncept er således designet til at passe til dette 
abstrakte, almindelige og normale barn. I denne kulturelle orden kredser man 
omkring en lidt romantiseret og diffus forestilling om det gode børneliv. Den 
pædagogiske opgave og det at være pædagog bliver knyttet stærkt til personalet 
som personer og kommer til at handle om at pædagogerne skal være på bestemte 
måder. Det gør pædagogopgaven til et inderligt projekt der bor i den enkeltes hjerte. 
Derimod er det uklart hvad det mere præcist betyder i praksis. I denne 
kommunikative orden interesserer man sig meget for hvem eller hvordan 
pædagogen er (fx nærværende, rummelig, varm) – men er mere utilbøjelig til at 
undersøge hvad pædagogen gør.  

Det skaber uklarhed, usikkerhed og frustration i mødet med opgaven. Engagementet 
er velformuleret, men den professionelle handling tilsvarende ubeskrevet, da den 
gøres til et spørgsmål om den individuelle praktikers refleksion i og om handlingen. 

I de gode eksemplers institutioner, er der en meget klar opgaveforståelse. 
Opgaveforståelsen præger ikke kun forholdet til kollegaer som vi har været inde på, 
men den eksterne supervision spiller også en væsentlig rolle i forhold til at kvalificere 
dette arbejde. Derfor er supervisoren sat ind som en central aktør der indgår i 
etableringen og vedligeholdelsen af det af-inderliggjorte f/saglige engagement. Også 
i dette møde med supervisoren udnyttes et kvalificeret blik udefra, nemlig blikket fra 
en højt specialiseret ekspert med særlig viden om målgruppen og institutionens 
metoder, om arbejdets belastninger og konsekvenser for pædagogerne individuelt 
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og som personalegruppe (se figur 7). Supervisorens tilstedeværelse og rolle etablerer 
i sig selv en markant fokusering på den pædagogiske opgave og på det saglige og 
systematiske arbejde med at kvalificere og udvikle den. Pointen er, at det at arbejde 
under supervision forudsætter (og skaber) en sådan stærk fokusering på opgaven. 
Dermed styrker den tydelige opgaveforståelse i sig selv arbejdet med at udvikle 
kvaliteten, for ved man hvad man arbejder med, er det muligt at afdække på hvilke 
måder og med hvilke resultater. 

Opgaveforståelsen tager klart udgangspunkt i, at det der foregår i institutionen 
bidrager til at afhjælpe samfundsmæssige og sociale problemer, som manifesterer 
sig i konkrete børn og familiers belastede livssituation. Der er en klar bevidsthed om, 
at hvis ikke institutionen prøver at gøre noget, så er der ingen andre der gør eller 
kan. Det indebærer at der blandt personalet er en meget høj grad af solidaritet med 
det samfundsmæssige opdrag og således også med den pædagogiske opgave. Denne 
loyalitet overfor og engagement i opgaven går som en massiv understrøm gennem 
alt materiale fra de gode eksemplers institutioner.  

Der er også en stor klarhed og tydelighed om at institutionen er et dagtilbud med 
hvad det indebærer. I de aktuelle tilfælde drejer det sig om dagtilbud og ikke 
familiebehandlingstilbud. Det betyder, at opgaven er defineret til at skulle fokusere 
på barnet og det praktiseres yderst konsekvent, at indsatsen er rettet mod barnet og 
kredser om barnet. Denne opgavefokusering præger relationen til forældrene meget 
markant, i og med at forældresamarbejdet bygger på at have barnet stærkt i fokus 
(jfr. kapitel 7 om forældresamarbejde). Det er således ikke primært familien der 
arbejdes pædagogisk med. Man har et udvidet samarbejde med familien, som også 
kan indebære forskellige former for rådgivning eller coaching. Men man behandler 
ikke familien. Man har ikke familien som selvstændigt pædagogisk projekt. Det 
udvidede forældresamarbejde er i høj grad markeret som netop et reelt samarbejde, 
hvor begge parter kan bidrage og komme med synspunkter. Kun indirekte ved en 
fælles afsøgning af hvad pædagoger og forældre i fællesskab kan gøre for at forbedre 
barnets situation, foregår der et pædagogisk arbejde med forældrene. Det er barnet, 
som indgår i det pædagogiske projekt og forældrene er samarbejdspartnere i det 
projekt. I afgrænsningen af institutionens opgave er en sådan klar placering i 
kategorien dagtilbud for børn i vanskeligheder retningsgivende for definitionen af 
arbejdet. 

Forståelsen af målgruppen (andet hjul i figur 7). 
Den faglig/saglige tilgang i opgaveforståelsen viser sig også i forståelsen af 
målgruppen og de konsekvenser denne målgruppeforståelse har for hvad der står i 
fokus i arbejdet. 

Der er et tydeligt livsperspektiv omkring børnene. Mange andre steder giver 
børnenes barske livsomstændigheder og de eventuelle svigt eller overgreb de har 
været udsat for, anledning til at pædagogisk personale føler med børnene i så høj 
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grad, at de så at sige selv drukner i barnets liv og præges af afmægtighedsfølelser og 
frustration over ikke at kunne fjerne det onde og smertefulde (Fribo og Kjær 2006). 
Et generelt problem er også tanker om at det måske kun gør ondt værre at forsøge at 
gøre noget godt for barnet, eftersom barnets øvrige liv er hårdt. Generelt er der stor 
tvivl blandt pædagoger om effekterne eller konsekvenserne af at arbejde med børn i 
denne målgruppe (Jensen 2004) og mange spørgsmål trænger sig på. Spørgsmål som: 
Kommer barnet til at føle sig endnu mere forkert når det har positive oplevelser og 
relationer i børnehaven? Kan det nytte at knytte sig til barnet, når det alligevel skal 
ud af børnehaven om 1-2-3 år og stadig er i en svær situation?  

I de gode eksemplers institutioner stilles disse spørgsmål også, og de formuleres 
overfor kollegaer og supervisor. Men de giver tilsyneladende ikke her anledning til 
resignation. For at kunne håndtere disse store spørgsmål og kunne transformere en 
smertefuld indsigt i børnenes vilkår til konstruktivt pædagogisk arbejde, er disse 
personalegrupper helt afhængige af ekstern vejledning og supervision, både specifikt 
i forhold til konkrete børn og i forhold til målgruppen og det pædagogiske arbejde 
generelt. Det drejer sig om dels at forstå børnenes reaktionsmønstre og afkode, hvad 
de er udtryk for, samt om at få hjælp til at agere hensigtsmæssigt i forhold til 
børnene og deres familier. Dels drejer det sig om at bearbejde arbejdets psykiske 
belastninger på personalet. Supervisionen spiller således en stor rolle i forbindelse 
med at skabe specifik forståelse for hvad der er væsentligt i det pædagogiske arbejde 
og dermed i etablering og udvikling af personalets handlekompetencer. 

Materialet udviser forskellige udtryk for og formuleringer af, at netop når barnet har 
en svær livssituation, må dagtilbuddet være et positivt alternativ, som kan arbejde 
på at barnet på trods af omstændighederne alligevel lærer fx at lege, eller får 
mulighed for at lege, så barnet derigennem får mulighed for at opleve fællesskab og 
glæde. Det udtrykkes også i termer af, at netop disse børn har ekstra meget brug for 
at have noget at glæde sig til. De har brug for at have glade, selvforglemmende dage 
med tryghed og trivsel. Det giver i sig selv livsmod og energi som kan medvirke til at 
hjælpe barnet med at klare sin hverdag. Der er således en konstruktiv og optimistisk 
tilgang til disse spørgsmål. Denne optimisme understøttes af at man i de gode 
eksempler konkret diskuterer hvad man vil gøre for at støtte børnene. Her er det er 
altså ikke nok at sige, at man vil være nærværende voksen og overlade det til den 
enkelte at finde ud af hvad det betyder. Man arbejder også med at konkretisere 
hvordan man gør, når man er nærværende, hvilke forskellige måder der er, og hvilke 
konsekvenser det har for børnene, for de voksne og for relationen. For eksempel: 
Hvor tæt på/langt fra barnet skal man være når det skal trøstes? Hvornår skal man 
gribe ind og hjælpe og hvordan? Skal man trøste, og hvordan? Og skal det være 
altid? Hvem skal trøstes – både den der slog og den der blev slået eller kun den ene? 
I denne type af overvejelser kvalificeres personalets interne diskussioner af 
supervisors indsigt, viden og vejledning. I personalets indbyrdes samtaler indgår 
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jævnligt referencer til tidligere supervision og nyopdagede problemstilinger foreslås 
til fremtidig vejledning. 

Primærpædagog: Det barn, jeg passer – havde vi på som en 
case sidste gang vi havde supervision med vores psykolog. Vi 
talte rigtig meget om tilknytning og hvordan jeg skal arbejde 
med det i forhold til det barn. Men det var rigtigt brugbart, 
psykologen var god, havde mange forslag til, hvordan man 
kan arbejde med det. Fordi barnet mangler nogle af de 
grundlæggende ting, som kan blive lagt allerede, når man er 
helt spæd og har pusleseancer med sin mor, og man på den 
måde lærer at være sammen med sin mor... Og det mangler 
det her barn. 

Personalet formår altså ved hjælp af hinanden og den eksterne supervision at undgå 
at drukne i afmagt over børnenes tunge livssammenhænge. Det indebærer blandt 
andet at der kommer et mere konstruktivt livsperspektiv ind i det pædagogiske 
arbejde, men på en indirekte måde. Pædagogikken handler således ikke om at løse 
barnets og familiens problemer, men om at arbejde med at give barnet færdigheder, 
kompetencer og strategier, som kan hjælpe det med at orientere sig i og håndtere 
sin situation. Det betyder, at der arbejdes målrettet med at ruste børnene bedst 
muligt, ikke til en diffus forestilling om et normalt liv, men til det liv, som børnene 
faktisk befinder sig i. Med de sociale omstændigheder og de vanskeligheder som er 
der. Arbejdet handler så at sige om at give barnet redskaber til selv ikke at drukne i 
sit eget livs problemstillinger. Hensigten er at give barnet mod, vilje og evner til 
bedre at kunne bære sit liv. Dette beskrives yderligere i kapitel 8 om pædagogisk 
arbejde i børnehøjde. 

Metode og metodisk arbejde (tredje hjul i figur 7). 
Det af-inderliggjorte faglig/saglige engagement viser sig og understøttes af det 
måske mest centrale aspekt ved den professionelle identitets manifestationer, 
nemlig det stærke metodiske præg i arbejdet. De gode eksemplers institutioner 
arbejder efter forskellige metoder og benytter sig af forskellige begrebsapparater i 
dette arbejde, men de har det til fælles, at de arbejder metodisk. At arbejde 
metodisk indebærer at der er en bevidsthed til stede om det pædagogiske arbejde, 
dets indre sammenhæng og dets sammenhæng med hvad der sker i institutionens 
dagligdag og hvordan børnene fungerer og fremstår. En pædagog beskriver hvordan 
selve det at gøre noget nyt med et barn og blive mere opmærksom på barnet, 
ændrer ikke kun de voksnes syn på barnet, men også barnets syn på sig selv, hvilket i 
sig selv kan være livsændrende. 

Pædagog: Da vi havde barnet oppe i vores forløb med 
supervisoren, blev det tydeligt, at jeg havde et billede af 
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hende, og så sker der alle de her ting, rundt omkring i huset 
hvor vi gør forskellige ting anderledes omkring hende. Og jeg 
ser pludselig, altså jeg ser faktisk pludselig en anden pige, hvor 
jeg tænker ”hold da op”. Hende så jeg ikke for to måneder 
siden eller for en måned siden og det kan der være mange 
grunde til. Det kan både være det at vi gør de ting med hende, 
der har løftet hende. Det kan også være alene det at der er 
kommet fokus på det i huset, så får mine øjne da også 
pludselig et andet fokus på hende. Jeg tror ikke man kan 

udelukke det ene fra det andet. 

Det betyder, at de gode eksempler er præget af en insisteren på i et professionelt 
fællesskab systematisk at forstå og arbejde konkret med det pædagogiske 
handleniveau. Denne insisteren er af-inderliggjort og dermed præget af det 
gennemgående faglig/saglige engagement. Det viser sig i en generel tendens i de 
gode eksemplers materiale: Alle hændelser, begivenheder, steder, konflikter, 
følelser, succeser, fiaskoer mv. bliver opfattet som kilder til information, muligheder 
for analyse og fordybet forståelse, og anledninger til at arbejde i retning af forbedret 
pædagogisk handling (jfr. Nelson og Svensson 2005: 134). Et sted blev det 
spidsformuleret i sætningen: ”Gå altid tilbage til en fuser!” Det vil sige at det 
metodiske arbejde drejer sig om at anvende det samlede pædagogiske kompleks 
(greb), eller delelementer heraf, til systematisk at håndtere de specifikke 
omstændigheder. På den måde bliver der ikke tale om mekanisk enshed på 
handleniveau, men derimod om fleksibel og kreativ tilpasning og justering, med 
udgangspunkt i de grundlæggende principper, målsætninger mv.  

Det at de gode eksemplers institutioner arbejder metodisk har også konsekvenser på 
det niveau, man kan kalde det pædagogisk-metodiske. Disse institutioner har nemlig 
også valgt hver sin pædagogiske tilgang, som de har opbygget stort kendskab til og 
som de gennem deres institutionskulturelle processer konsekvent har forbedret, 
udbygget og udviklet. Det vil sige, at de gode eksempler har foretaget konsekvente 
valg med hensyn til pædagogisk tilgang eller ”pædagogisk metode”. Disse forskellige 
pædagogikker, eller pædagogiske tilgange har det til fælles, at de alle er yderst 
veludførte, velmotiverede, velforankrede, velkvalificerede og vel tilpassede den 
aktuelle børnegruppe og de enkelte børn. 

Personalet i de gode eksempler er i stand til ved hjælp af intern og ekstern 
supervision, ikke kun at iagttage børnene, men også sig selv og deres egne 
handlinger. Ligesom de, ved at bruge supervision, er i stand til at få øje på barnet i 
samspil med pædagogen i institutionen, samt analysere samspillets dynamikker, 
hvilket giver ideer til hvordan man kan arbejde videre. 
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Pædagog: I supervisionen bliver det jo ikke kun barnet, men 
også mig og de andre pædagoger som man kigger på. Alle 
finder ud af hvordan du klarer den og de får en fornemmelse 
hvad det er for nogle børn, som kunne have godt af at vi 
gjorde det samme eller noget der ligner. Så på den måde bliver 
personalet set på. I andre har også været på og fortæller rigtig 

meget om det I har gang i. 

At arbejde metodisk indebærer en vedholdende og systematisk fokusering på det, 
personalet kan ændre, hvilket ikke i første omgang er børnene, men derimod 
aspekter ved eller momenter i deres egen praksistilgang. Det betyder, paradoksalt 
nok, at selv om opgaven retter sig mod børn i psykosociale vanskeligheder, så forstås 
opgaven ikke primært som en der går ud på at lave om på børn og familier. Opgaven 
handler derimod om at forsøge at hjælpe børnene (og som en ønsket bivirkning også 
gerne familien) til at lære at forstå sig selv og omgivelserne, så de får forbedrede 
forudsætninger for at være sig selv, med tilgang til så mange konstruktive 
handlestrategier, færdigheder og kompetencer som muligt. Det metodiske arbejde 
består også i systematisk at undersøge barnets veje til læring og udvikling, benytte 
sig af dem og afsøge om der kan etableres flere mulige læringsveje for barnet. Det 
kræver kompetencer i og tradition for at iagttage og observere børnene i forskellige 
situationer, ligesom det er nødvendigt med en kvalificeret bearbejdning og analyse af 
disse iagttagelser. De gode eksempler har alle en velkonsolideret praksis for at 
foretage forskellige typer af iagttagelser, hvoraf nogle skriftliggøres. Hovedparten 
tages i anvendelse i forskellige faglige sammenhænge som de kollegiale og 
ledelsesmæssige sparringsprocesser der blev nævnt i forrige afsnit. De gode 
eksempler er tydeligt præget af at disse interne kollegiale processer er nødvendige 
for opretholdelsen af det af- inderliggjorte faglig/saglige engagement. For at holde 
disse kollegiale processer i gang, kvalificere og udvikle dem, er det en nødvendighed 
med eksternt input på ekspertniveau. Det betyder i praksis tilstedeværelsen af 
løbende ekstern supervision på det pædagogiske arbejde og dermed med fokus på 
det pædagogiske handleniveau (se også kapitel 8 om pædagogisk arbejde i 
børnehøjde).  

Kvalitet (fjerde hjul i figur 7). 
Det af-inderliggjorte faglig/saglige engagement er således båret af en klar 
opgaveforståelse, en solidaritet overfor arbejdet med målgruppen, og en kritisk 
undersøgende tilgang i udførelsen. Disse forhold fører tilsammen frem til at der i de 
gode eksemplers institutioner eksisterer en forståelse af og et arbejde med kvalitet.  
Et sådant kvalitetsarbejde er afhængigt af tilstedeværelsen af den professionelle 
identitets grundlæggende logik. Nemlig for det første en af-inderliggjort professionel 
identitet, det vil sige at den ikke udelukkende baserer sig på subjektive fornemmelser 
og følelser, men også inddrager mere distancerede vurderinger.  For det andet er 
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den fagligt funderet, det vil sige tager udgangspunkt i perspektiver og begreber som 
er forankret i et fungerende fagsprog. For det tredje er den saglig i sin karakter, det 
vil sige fastholder et fokus på sagen og dermed på den opgave som skal løses. For det 
fjerde er den engageret, det vil sige er betydningsfuldt forbundet med vigtigheden af 
de tre øvrige karakteristikas tilstedeværelse og funktion. Engagementet udspringer 
således af at personalet som individer og som grupper forstår nødvendigheden af 
dels, at engagementet må være af-inderliggjort – da der ellers er fare for projektion, 
overinvolvering, stress, udbrændthed, selvoptagethed mv. Dels at engagementet må 
være fagligt funderet – da der ellers er fare for relativisme (alt er lige godt) og 
uhensigtsmæssig subjektivisme (jeg rider mine egne kæpheste). Dels at 
engagementet nødvendigvis må være sagligt – da der ellers er fare for mangel på 
fokusering og retning i arbejdet.  

Disse forudsætningers samtidige tilstedeværelse udgør de mulighedsbetingelser, 
som i de gode eksemplers institutioner hænger sammen med fremvæksten af et 
stærkt fagligt funderet beredskab. Et sådant beredskab hos personalet skaber en 
opgaverelevant professionel vurdering af kvalitet, som er båret af det samlede 
kompleks af kommunikationskultur og kollegialitetskultur i samspil med, kvalificeret 
og udfordret af supervisionens eksterne højt kvalificerede og specialiserede blik på 
såvel målgruppen som på institutionernes pædagogiske strategier og metoder. Det 
indebærer, at personalegrupperne i de gode eksempler systematisk forholder sig til 
kvaliteten af deres eget arbejde, sådan at de løbende performer på højt niveau. 
Supervisionen udnyttes strategisk og maksimalt i den forbindelse. 

Det betyder kort sagt, at kulturen i disse institutioner understøtter en væsentlig 
skelnen: Her arbejdes der med at kvalitetsforbedre/udvikle arbejdet – ikke 
pædagogen som person. At der netop i disse personalegrupper ser ud til at foregå 
rigtig meget af det som ofte kaldes ”personlig udvikling” er i dette perspektiv kun et 
middel til nå målet (og et resultat af det målrettede arbejde), nemlig at udføre et 
betydningsfuldt og betydningsskabende arbejde for og med børn i psykosociale 
vanskeligheder. Det underliggende princip er hele tiden, at arbejdet med børnene er 
i fokus. Er pædagogens personlige følelsesliv en hindring for arbejdet, skal det som 
en selvfølge i disse personalegrupper bearbejdes og håndteres, så hindringen for 
barnet og belastningen for pædagogen mindskes mest muligt. 

Opsamling 
På baggrund af de fund som er relateret til personalet og personalegruppernes 
karakteristiska, tegner der sig et billede af institutionskulturer, hvor den sproglige 
praksis er præget af en tilkoblet kommunikativ orden, som fremmer indsigt i egen og 
andres pædagogiske handlen, dispositioner og tilbøjeligheder. Denne 
kommunikationskultur fremstår som præget af tilstedeværelsen af et lokalt, men 
yderst velfungerende fagsprog. Med det menes, at fagsproget udfylder nødvendige 
professionelle funktioner som medvirker til at sætte personalegrupperne i stand til at 
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udføre et pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Denne fungerende fagsproglige praksis 
understøtter etableringen af en kollegial kultur med oplæring som 
omdrejningspunkt. Man kan sige at den tilkoblede kommunikative orden tilskynder 
til at forstå pædagogisk arbejde ikke som et individuelt projekt, men som en kollektiv 
professionel proces.  

Det betyder omvendt, at man kan lære at udføre arbejdet og ikke udelukkende er 
henvist til sit personlige talent og engagement. Dette forhold tages meget alvorligt i 
de gode eksempler, hvor der generelt er en kollegial kultur som bygger på et princip 
om oplæring. Oplæringen handler i høj grad om gennemgribende at forstå og kunne 
håndtere, balancere og afgrænse personlige følelser, relationer og oplevelser i 
forhold til forståelsen af den pædagogiske opgave og arbejdet med at udføre den. 
Ligeledes kredser oplæringen omkring det at træde ind i et kollegialt metodisk 
reflekterende rum, hvor arbejdet gøres til genstand for undersøgelse og udvikling. 

Arbejdet kvalificeres af supervision ved at man tager udgangspunkt i en konkret 
situation eller iagttagelse. Med udgangspunkt i de erfaringer barnet har og de 
problemstillinger, det står i, analyseres situationen med henblik på at afdække hvad 
dette handler om og hvad der kan gøres. Det grundlæggende de gode eksemplers 
institutioner gør, er at iagttage omhyggeligt og konkret – både sig selv og barnet (og 
evt. forældre), hvorefter den konkrete iagttagelse, oplevelse eller erfaring 
systematisk gøres til genstand for analyse i et fælles fagligt forum, hvor den 
kvalificeres og udfordres af blikket udefra i form af supervisorens såvel faglige som 
positionelle udenforhed i forhold til det pædagogiske rum. 

Det er i de gode eksemplers institutioner lykkedes at skabe tre væsentlig 
forudsætninger for en institutionskultur som fremmer god praksis.  

1) En kommunikationskultur der får fagsproget til at forbinde sig med det 
pædagogiske praksisniveau og udfordre det i et omfang, så rutiner 
løbende betvivles.  

2) En kollegial kultur som bygger på faglighedens rationale og et princip om 
(op)læring.  

3) En professionel identitet som knytter opgaveforståelsen til et af-
inderliggjort fagligt/sagligt engagement og som fastholdes af 
supervisionens kritiske, eksterne ekspertise.  

Alle tre forudsætninger trækker på forskellige måder i retning af at det pædagogiske 
arbejde af-personliggøres uden at blive teknokratisk, gøres til et fælles projekt uden 
at miste det personlige engagement og knytter princip og handling sammen i 
gensidig udfordring. De indebærer at der opstår en dialog mellem den metodiske 
handlen og den metodiske refleksion. Disse personalegrupper har opbygget en kultur 
og praksis som tillader sig konkret og systematisk at tvivle på, inspicere og prøve den 
pædagogiske praksis. De professionelle udsætter således sig selv og deres pædagogik 
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for intern og ekstern granskning. De bruger hinanden og den eksterne supervision til 
at fastholde fokus og retning for refleksionen. Det er dette moment der gør 
refleksionen metodisk og dermed adskiller den fra refleksion slet og ret. Dette 
moment står også centralt for forståelsen af de processer som medvirker til at 
oplæring og indsocialisering i institutionens kultur bliver til reel kompetenceudvikling 
for såvel den nytilkomne som den rutinerede. 

At der er tale om personalegrupper bestående af reflekterende metodikere, 
indebærer altså flere ting.  

 At arbejde metodisk indebærer at man, med henblik på at systemer og 
strukturer ikke skal stivne og blive mekaniske og undertrykkende: at man da 
arbejder med at undersøge dem systematisk og kritisk. Kritisk betyder i 
denne sammenhæng ikke ”negativ”, men netop sagligt og nøgternt 
granskende og med etikken som udgangspunkt. 

 At arbejde metodisk indebærer desuden, at man har sat en pædagogisk kurs 
med særlige handlingsmæssige implikationer og konsekvenser. Denne kurs 
fastholdes, udbygges og kvalificeres hele tiden ved hjælp af de 
kommunikative, kollegiale og professionsidentitetsmæssige processer. Disse 
processer er grundlæggende i overensstemmelse med det valgte 
pædagogiske fundament. 

 At arbejde systematisk med en kritisk, saglig og undersøgende tilgang har 
vist sig i de gode eksemplers institutioner at være et træk dels ved 
fagsproget, og dermed de måder der skabes forbindelser mellem det 
principielle og det praktiske, og dels ved kollegialitetskulturen, som bygger 
på en metodisk, altså kritisk undersøgende, tilgang til hinandens arbejde.  

På baggrund af analysen af materialet må vi derfor konkludere, at den gode praksis 
hænger sammen med tilstedeværelsen af de præsenterede institutionskulturelle 
forhold. Ligeledes hænger disse institutionskulturelle forhold sammen med det 
nævnte valg af pædagogisk kurs, som præger de gode eksempler. Det at kunne skabe 
god pædagogisk praksis hænger altså sammen med det at vælge en specifik 
pædagogisk tilgang og arbejde systematisk med at tilegne sig den, forstå dens 
grundlag, begreber og baggrund og derigennem blive solidt forankret i den og mestre 
den på højt niveau. Det bidrager til en skærpet opgaveforståelse, fokusering, 
fleksibilitet og kreativitet i det praktiske pædagogiske arbejde. 

Den reflekterende metodiker har altså en specifik, kritisk undersøgende tilgang til 
pædagogisk intervention i situationen og en evne til at omsætte sin indsigt i ny 
handling. Når disse tilgange og kompetencer er til stede, hænger det sammen med 
de institutionsinterne kulturelle forhold som er præsenteret. 

Ved hjælp af begrebet om den reflekterende metodiker har vi i det foregående søgt 
at indkredse nogle karakteristiske træk ved den refleksion som kendetegner de gode 
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eksempler. Flere væsentlige karakteristika er blevet afdækket. For det første er den 
reflekterende metodikers refleksion ikke individuel, men derimod indlejret i et 
sprogligt funderet fagligt fællesskab. Refleksionen har dermed en klar kollektiv 
dimension. Den reflekterende metodiker kan således ikke betragtes som et individ, 
men må derimod anskues som en professionel, der nødvendigvis må være forankret i 
en gruppe og en kultur, der er præget af tilkoblet kommunikativ orden, 
læringsbårede kollegialitetsrelationer, og en professionel identitet præget af et af-
inderliggjort faglig/sagligt engagement. 

Indledningsvist i kapitlet ridsede vi følgende problemstilling op: Kan der i 
basispladsprojektets empiriske materiale identificeres processer og faktorer som 
medvirker til, at oplæring og indsocialisering i institutionens kultur og praksis bliver 
en proces hvor den nyansatte faktisk dygtiggøres og ikke blot indlemmes? Det kan 
afslutningsvist konkluderes, at de identificerede kommunikationskulturelle og 
kollegialitetskulturelle forhold, samt karakteren af den professionelle identitet, tyder 
på, at den sociale kontrol, som altid findes i gruppesammenhænge, at denne sociale 
kontrol i de gode eksemplers institutioner er knyttet til en klar sags- og 
opgavebundet logik med fokus på den pædagogfaglige, metodiske håndtering, 
undersøgelse og vurdering af det pædagogiske handleniveau. Det vil sige at 
tilkoblingen mellem det praktiske og symbolske mesterskab etablerer en 
professionel social kontrol som adskiller sig fra en dekoblet social kontrol præget af 
inderlighed og personlige præferencer. De gode eksemplers Institutioner består af 
personalegrupper som fordi de er reflekterende metodikere ved hvad de er gode til, 
hvilke børn, de er i stand til at gøre en forskel for (og hvilke de ikke kan hjælpe), og 
de ved og kan gøre rede for (som minimum på opfordring eller i praksis på 
arbejdsmøder) hvordan de er gode til netop det, hvad der er godt ved det og hvor de 
svage punkter ligger. Det er beskrevet kort og præcist af en af medarbejderne som 
formulerede det sådan:  

Pædagog: ”Vores pædagogik bygger på manglende 
skråsikkerhed. Vi tør gøre noget – men vi tør også tvivle på det 
vi gør” 

En lige så kort og præcis formulering fra en af institutionerne, giver udtryk for den 
store seriøsitet, ydmyghed og loyalitet overfor opgaven med især basisbørnene.  

Pædagog: ”Vi skal ikke spilde børnenes tid. Det skylder vi dem. 
Det har de brug for” 
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Kapitel 7 

Analyse af fund: 
Forældresamarbejdet – inderligt 
følsom dans eller saglig 
samarbejdsrelation? 
Forældresamarbejdet er et af de punkter, som både udviklingsdelen og 
forskningsdelen i Familie- og Basispladsprojektet har fokus på. Det klassiske og 
etablerede møde mellem forældre og dagtilbud har nogle fastlagte og genkendelige 
samarbejdsformer, som genfindes i alle dagtilbud. Det foregår i alle de uformelle 
situationer i forbindelse med at barnet hentes og bringes samt i forbindelse med de 
sociale arrangementer i institutionen. Det foregår desuden i de formaliserede 
situationer, vi kender som henholdsvis forældremøder for hele forældregruppen og 
individuelle forældresamtaler om bestemte, individuelle børn, samt det 
formaliserede samarbejde i forældrebestyrelsen (Kjær 2003).  I denne sammenhæng 
har vi med udgangspunkt i målgruppen valgt at fokusere på den individuelle del af 
forældresamarbejdet, det vil sige det forældresamarbejde, der indebærer kontakt 
med en bestemt familie og som kredser omkring et bestemt barn i såvel formelle 
som uformelle situationer.  

I det følgende vil vi give en indledende gennemgang af de senere års udvikling 
omkring forældresamarbejde i dagtilbud. Dernæst præsenteres en række danske 
forskningsresultater på området. Herefter præsenteres nærværende projekts 
aktuelle fund. 

Samarbejde – hvorfor og hvordan? Baggrund og historik 
Professor i politologi og offentlig forvaltning Niels Åkerstrøm Andersen (2005) har 
påpeget at det i et moderne, hyperkomplekst samfund er nødvendigt at indgå aftaler 
og dermed samarbejde på tidssvarende måder. Det moderne samfund bygger på en 
logik om at indgå kontrakter, hvoraf fx arbejdsdelinger, ansvarsfordeling, 
forventningsafstemning mv. fremgår.  Denne logik er imidlertid for rigid og snæver i 
det hyperkomplekse samfund, som har afløst det moderne samfund.  Et 
hyperkomplekst samfund har brug for at indgå aftaler i form af partnerskaber, som 
er en kontrakt om kontrakter, dvs. et løfte om senere og løbende at indgå 
kontrakter. Det er nødvendigt fordi aftalebetingelserne hele tiden ændrer sig i et 
hyperkomplekst samfund (ibid.) Åkerstrøm Andersen viser, at partnerskaber i 
modsætning til kontrakter er bygget på en forventning om samarbejde, samt at det 
som regel først er muligt bagefter at afgøre om der var tale om et partnerskab eller 
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et kontraktligt forhold. Ændringen fra et moderne samfund til et hyperkomplekst 
samfund nødvendiggør altså tidssvarende og relevante samarbejdsformer.  

Den stigende interesse for forældresamarbejdet på det pædagogiske område er en 
direkte konsekvens af den historiske udvikling, der af Andersen og Rasmussen (1996) 
på dagtilbudsområdet er blevet beskrevet således: 

 

Frem til 
1960 

1960-1970 1970-1980 1980 og frem 1993 og frem 

Manglende 
samarbejde 

Samarbejde 
som 
orientering 
af forældre 

Samarbejde 
som gensidig 
udveksling af 
informationer 

Gensidigt og 
mere 
forpligtende 
samarbejde 

Lov om 
forældrebestyrelseri 
dagtilbud 

Efter Andersen og Rasmussen (1996) 

Siden 1993 er der desuden i 1998 tilkommet Lov om Social Service, hvori dagtilbud 
for første gang får en egentlig formuleret indholdsmæssig formålsparagraf, og hvor 
det fastslås, at dagtilbuds arbejde skal foregå i samarbejde med forældrene.  I 2004 
kom Lov om Pædagogiske Læreplaner i Dagtilbud for børn, hvori det gøres klart, at 
alle institutioner skal formulere en pædagogisk læreplan og i samarbejde med 
forældrebestyrelsen evaluere og eventuelt justere den. Med Dagtilbudsloven 
tydeliggøres i 2007 opgaven med pædagogiske læreplaner, ligesom 
ansvarsfordelingen klargøres og justeres. Desuden tilkommer en række nye 
fokuspunkter, blandt andet børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger mv. Der er 
således blevet flere konkrete punkter at samarbejde med forældre om. I takt med 
den stadig mere ambitiøse og forpligtende tilgang til forældresamarbejdet, er det 
blevet et ømt punkt i pædagogprofessionen og er derfor genstand for stigende 
interesse. 

Fra evalueringen af formålsparagraffen for dagtilbud til børn ved vi, at der generelt 
ved årtusindskiftet var et massivt ønske dels om at praktisere forældresamarbejde og 
dels at praktisere det bedre (Smidt m. fl. 2002 og 20036). Den massive omtale af 
forældresamarbejdet var påfaldende i evalueringens empiriske materiale, ligesom 
karakteren af den er værd at nævne her (Kjær 2003). Materialet tydede på at der var 
en udbredt erkendelse af, at forældresamarbejdet er en kompliceret størrelse som 
stiller store krav til personalet og som i stigende grad opfattes som udfordrende, 
vanskeligt og konfliktfyldt. En række forklaringsmodeller var til stede i materialet, 
dels i form af forvaltningsforankrede analyser og dels i institutionerne som temaer, 
der spillede en rolle for personalets tilgang til forældresamarbejdet og opfattelse af 

                                                             
6 Evalueringens empiriske underlag bestod af skriftligt materiale fra langt størsteparten af 
landets kommuner, samt interviewmateriale fra ni udvalgte case-kommuner. 
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årsager til samarbejdets vanskeligheder. Nogle få sociologisk prægede forklaringer 
var i spil hvor især en opfattelse af nutidens familieliv og forældreskab som indholds- 
og funktionstømt, dominerede. Denne dominerende forståelse af samtiden, så ud til 
at generere en lang række karakteriseringer af mere eller mindre vanskeligt 
håndterbare kategorier af forældre og børn. Det kunne være curling-forældre, 
projektbørn, ønskebørn, enebørn, forældre uden forældreevne, karriereforældre, 
indvandrerforældre, misbrugsforældre, mig-børn, bimmerbørn, og børn med 
forskellige mere eller mindre specifikke diagnoser i et spænd fra det meget diffuse til 
det decideret lægefaglige (Mikkelsen, Malmgreen og Kjær 2002, Kjær 2003). 

Konstateringen af at nutidens forældresamarbejde er vanskeligt på grund af 
samfundsmæssige, sociale og kulturelle ændringer så ikke i evalueringens materiale 
ud til at påvirke opgavedefinitionen eller forståelsen af pædagogrollen. Derimod var 
det en udbredt opfattelse og intention, at det eksisterende dagtilbud og kulturen i 
det burde bevares og beskyttes i sin eksisterende form.  

Både evalueringens skriftlige materiale og interviewmaterialet viste at områdets 
interessenter, dvs. politikere, forvaltningsansatte, institutionsledere, pædagoger, 
medhjælpere, forældre i og udenfor bestyrelsen, var stærkt optagede af, at håndtere 
de strukturelle og kulturelle vanskeligheder som viser sig på individniveau i form af 
misforståelser, berøringsangst, konflikter og konfliktskyhed mv. De 
løsningsmuligheder som blev foreslået, bestod så at sige i at efterspørge mere af det 
som var vanskeligt eller fraværende, nemlig mere dialog, mere ligeværdighed, mere 
tillid, mere tryghed, mere åbenhed osv. Materialet dokumenterede en stræben på 
området efter at fremmane et velfungerende samarbejde ved at påkalde alt det, som 
man forbinder med et godt ansigt-til-ansigt-møde mellem mennesker (Kjær 2003). 
Materialet dokumenterede således en massiv tendens blandt dagtilbuds 
interessenter til at psykologisere og individualisere en generel vanskelighed, som er 
forbundet med strukturelle, sociale og kulturelle forandringer i samfundet og med 
det indbyggede magtforhold i relationen. For at håndtere dette vanskelige og 
konfliktfyldte samarbejde mellem forældre og dagtilbudspersonale, forventedes 
pædagoger og forældre at kunne præstere endnu mere positivitet, venlighed etc.   

Interessenternes håndtering af forældresamarbejdet og dets vanskeligheder, var 
præget af et markant fravær af analyser af fx magt- og rollefordelingen i 
samarbejdet, og der manglede tydelige håndteringer af de dilemmaer og brudflader 
som nødvendigvis må præge samarbejdet, dets grundvilkår taget i betragtning. Dette 
blev tilsyneladende ikke håndteret systematisk på samfundsmæssigt, 
forvaltningsmæssigt eller ledelsesmæssigt niveau. Konsekvensen var, at problemerne 
sendtes tilbage til frontpersonalets konkrete møder med forældrene og dermed 
henvistes til at manifestere sig i individualiserede og psykologiserede 
sammenhænge.  En tilsvarende iagttagelse er gjort omkring skole-hjem-samarbejdet 
(Kryger, Palludan m. fl. 2008). Her har en søgning på offentliggjort litteratur om 
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skole-hjem-samarbejdet vist, at de seneste tyve års vidensproduktion og 
vidensformidling næsten udelukkende har været psykologisk orienteret. Det betyder, 
at de professionelles og forældrenes kulturelt definerede identiteter og 
selvfølgeliggjorte forestillinger om hvad der er på spil, ikke problematiseres eller 
analyseres som en del af problemstilingen. 

Forskning i forældresamarbejde i dagtilbud 
Socialpsykologen Charlotte Højholt er en af de få danske forskere som har 
beskæftiget sig indgående med forældresamarbejdet (Højholt 2005). Hun påpeger på 
baggrund af dansk og international forskning, at der er sket en historisk forandring 
på børneområdet. Denne forandring er ikke kun gået i retning af en stadig større 
professionalisering af børns liv, men er også præget af fremvæksten af flere og flere 
parter med forankring i et stigende antal specialiserede ”specifikke kompetencer” og 
med tilknytning til flere adskilte arenaer (ibid. 51). 

Der findes altså en lang række forskellige børneprofessionelle med særlig ekspertise, 
hvilket aktualiserer en problematik om ansvarsfordeling, koordinering og 
organisering af disses varierede tilgange. Højholt påpeger, at der hvad det angår ikke 
kun er uklarheder og tvetydigheder, men også til tider deciderede stridigheder. Her 
ligger en fare for atomisering i indsatsen, hvis der ikke tages hånd om at den fælles 
opgave ikke kan nøjes med at blive fordelt, men for at kunne udfylde sin funktion 
nødvendigvis må være forbundet og arbejdet sammen (ibid. 52). Det har at gøre med 
det grundvilkår, at børns liv på forskellige arenaer altid er forbundet – selv om det i 
en atomiseret praksis kan have negative konsekvenser. Det er især fordi selve 
opgaven består i at skabe sammenhæng, så det bliver muligt for børnene at opbygge 
orienterings- og handlingskompetence. Dette er særlig vigtigt når det som i 
basispladsprojektet drejer sig om børn som har vanskeligt ved selv at etablere positiv 
forbundethed eller agere på sine forskellige livsarenaer. På baggrund af nyere børne- 
og barndomsforskning er der grund til at antage, at denne opgaveløsning især må 
rette sig mod omgivelsernes samlede evne til at skabe deltagelse for børn generelt 
og for børn i udsatte positioner i særdeleshed. Det betyder, at en (forbedret eller) 
god opgaveløsning omkring børnene er afhængig af hvor vidt det lykkes at skabe et 
fungerende samarbejde omkring børnene. Her udgør forældresamarbejdet en 
grundlæggende og helt nødvendig samarbejdsrelation. 

Netop samarbejdsrelationen mellem forældre og professionelle er den måske 
vanskeligste. Højholt henviser til Mehan som har foretaget empiriske analyser af 
hvordan forældre, pædagogisk personale og psykologer dels kommer forskelligt til 
orde og dels mødes med meget forskellig grad af anerkendelse af deres viden om 
børnene (Mehan 1993). Den svenske sociolog Filippa Säwe har på baggrund af sin 
udforskning af samarbejde mellem forældre og ledelse på en døveskole, vist hvordan 
samtaler og dialog mellem parterne bygger på og skaber nogle særlige påberåbelser 
af vidensmonopol (Säwe 2004).  Sådanne vidensmonopoler bygger på det princip, at 
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en persons blotte medlemskab af en bestemt gruppe, tildeler vedkommendes 
udsagn en sandhedsværdi, som ikke afkræves yderligere argumentation, konkretion 
eller dokumentation (ibid. 69). Det vil sige at bestemte grupper af mennesker og 
deres udsagn i bestemte sammenhænge automatisk tildeles sandhedsværdi, blot 
gennem tilhørsforholdet til gruppen (ibid. 70).  Det at pædagogen er pædagog 
betyder at det, vedkommende siger om barnet er forbundet med et 
tolkningsprivilegium som udspringer af tilhørsforholdet til gruppen af professionelle 
med særlig ekspertise i børn. De amerikanske forskere Gubrium og Holstein (1990) 
viser hvordan især familiers viden udfordres og betvivles i mødet med offentlige 
instanser og professioner. De erfaringer og den viden som forældre eller andre 
pårørende i familien har, underkendes ofte med henvisning til fx at den er alt for 
følelsesmæssigt ladet til at være værdifuld. Forældres viden gøres dermed til 
subjektive partsindlæg, hvor professionelles gøres til objektive sandheder (jfr også 
Säwe 2004: 70). 

Forhold som disse peger på nødvendigheden af, at forældresamarbejdet må forholde 
sig til de rollefordelinger og magtpositioner som de forskellige samarbejdspartnere 
taler ud fra og mødes med. Højholt (2005) argumenterer for at samarbejde generelt, 
men forældresamarbejdet specielt, ”udfordrer fordelingen af, hvem der gør hvad [..] 
og på den måde også forståelsen af de forskellige bidrag til børnenes liv og læring – 
og forbindelserne mellem disse bidrag” (Højholt 2005: 53). Ansvarsfordelingen 
mellem forskellige aktører, opdelingen af hverdagslivet i forskellige arenaer (fx hjem, 
dagtilbud, lokalmiljø) har medført, at vi generelt tænker os at forskellige dele af 
menneskers liv må forstås selvstændigt, som adskilte funktioner: hjemme er der 
omsorg og kærlighed, i institutionen er der leg, læring og udvikling, i skolen er der 
læring og i fritidsinstitutioner administrerer børn fri tid (ibid.).  Denne mekanisme 
omkring ansvarsfordeling bygger imidlertid ikke på en klar grænsedragning. Birte 
Ravn påviser, at der omkring skole-hjem-samarbejdet, på trods af lange historiske 
rødder og stor selvfølgelighed omkring eksistensen af en samarbejdsrelation, er 
voldsomme problemer som udspringer af uklarhed omkring rollefordelingen og 
formålet med samarbejdet (Ravn i Kryger m.fl. 2008). Ravn påpeger, at der bag de 
konkrete samarbejdsrelationer er tre forskellige rationaler på spil. Disse rationaler er 
udsprunget af specifikke historiske perioder, men lever side om side i samtiden. I 
denne forbindelse er især konsensusrationalet (hvor forældre og professionelle søger 
enighed i demokratisk forstand) relevant.  Dette rationale er blevet indfanget af 
dagtilbudsområdets kultur og må derfor karakteriseres som præget af stærke idealer 
om konsensus, ikke i demokratisk forstand, men snarere med konnotationer i retning 
af inderlighed, følsomhed og hjemlighed (Lützen 2003).  

Der er således både i praksisfeltet og i forskningen vanskeligheder med at forstå og 
etablere sammenhæng mellem de forskellige aktører og arenaer, såvel som 
grænserne mellem dem (jfr Kjær 2005). Formodentlig er et af problemerne at 
samarbejdsfladerne som regel gennem de seneste tyve år er blevet tolket i 
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perspektiver som er ensidigt præget af individpsykologiske tilgange og forståelser. 
Der kan i de senere år ses indikationer på at den markante psykologisering af 
samarbejdsrelationen mellem forældre og professionelle måske har inderliggjort og 
personliggjort pædagog-forældre-relationen i en grad så den har tendens til at blive 
følelsesmæssigt overbelastet (Kjær 2003). Den linde strøm af håndbøger og kurser 
for professionelle om hvordan man tackler ”den svære samtale”, om personlig 
gennemslagskraft, kommunikationsteknik, personlig udvikling mv kunne tyde på, at 
problemet opfattes som netop mellemmenneskeligt og individpsykologisk. 
Relationen mellem pædagog og forældre ser altså ud til at have udviklet sig i retning 
af en større grad af personliggørelse med privathedens følelsesmæssige problemer 
og belastninger til følge (Kjær 2009). 

På trods af dette er der en udbredt praksis for samarbejde mellem professionelle og 
forældre (Kjær 2003), måske mest tydeligt omkring de alleryngste børn – og da 
særligt omkring indkøring, hvortil der knyttes rutiner for udveksling af information 
om hvordan det er gået det ene og andet sted og hvor det ikke sjældent sker, at 
forældre og professionelle i fællesskab overvejer vanskeligheder, deres årsager og 
lægger fælles strategier for at håndtere dem.  Men udvekslingen kan let blive 
vanskelig eller problematisk, blandt andet fordi ”samarbejde om […] børnene 
udfordrer både vores forestillinger om den private familie og den `lukkede´ 
professionelle praksis, der udbyder en vare, en service, en ekspertise, som brugerne 
da kan forbruge” (Højholt 2005: 55).  Det vil sige, at der er en modsætning mellem på 
den ene side det organisatoriske niveau, som lægger op til adskillelse og 
ansvarsfordeling (og dermed potentielt konflikt), og på den anden side det kulturelle 
niveau, som er præget af idealer om nærhed, sammenhæng, uformalitet og 
hjemlighed (og dermed potentielt til konsensus og konfliktskyhed). 

Forældres position og positionering af forældre 
Benny Lihme (1996) anfører at forældre på grund af de ændrede livsvilkår er henvist 
til at være forældre der hvor børnene er. Det betyder at en helt central del af 
forældreskabet indebærer, at forældre tager ansvar for at familien overskrider sig 
selv og derfor ikke kun i familiesammenhænge støtter barnet i dets udvikling, 
relationer og vanskeligheder, men også ved at deltage i det samspil som organiseres 
af de professionelle. En tredje væsentlig måde at tage sit forældreansvar på handler 
om at gøre sin indflydelse gældende i forhold til de professionelle udviklings- og 
læringsmiljøer som udgør barnets anden primære socialiseringsarena.  

Forældres forsøg på at tage forældreansvar ved at søge at opnå en sådan indflydelse 
på børnenes institutionsmiljø kan imidlertid støde ind i vanskeligheder, som er 
forbundet med netop den etablerede magt- og rollefordeling. 

En central problemstilling i den forbindelse er spørgsmålet om hvordan forældre 
positioneres.  Altså, hvordan de mødes og tolkes af det personale, de henvender sig 
til.  I den forbindelse er det afgørende i og for sig ikke, hvad der er forældrenes 
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intention, på hvilken baggrund eller med hvilke motiver forældrene agerer. Heller 
ikke spørgsmålet om hvor kompetente forældrene ”er”, spiller nødvendigvis nogen 
rolle for hvordan de klassificeres. Derimod er det afgørende hvordan de defineres af 
omgivelserne , hvilket siger mindst lige så meget om dem der definerer, som om de 
definerede (jfr. Kjær 2003). 

Et springende punkt i denne sammenhæng ser ud til at være hvor vidt forældre 
positioneres som genstand for pædagogik eller som samarbejdspartnere (Schmidt 
1999). Nogle bestemte måder at forstå forældres involvering er især på spil, når 
pædagogisk personale møder forældre: 

1) Som forbrugerens forholden sig til kvaliteten af de professionelles levering af 
en offentlig serviceydelse (forældre som forbrugere) 

2) Som den ansvarsforflygtende problemårsags fejlagtige kravstillen (forældre 
som problemårsag og klienter) 

3) Som medborgerens bidrag til og inddragelse i ansvaret for en fælles 
opgaveløsning (forældre som borgere) 

(efter Schmidt 1999, Kjær 2003, Røn Larsen 2005) 

Ofte blandes tolkningsmåderne sammen eller de glider over i hinanden eller 
aktørerne springer mellem dem i samarbejdet, såvel som i vurderingen af 
samarbejdet, med forvirring og frustration til følge (se også Kjær 2003, Røn Larsen 
2005).  

Den klassiske konfrontation består i at forældre afvises med argumentet om at ”vi er 
de professionelle og du blander dig ikke i rørlæggerens arbejde, så derfor skal du 
heller ikke blande dig i mit”. Omvendt kan professionelle afvises med argumentet om 
”vi forældre bestemmer, for de professionelle er ansat til at yde os service” (Højholt 
2005).  Resultatet er en ansvarsfordeling som ikke skaber sammenhæng og 
samarbejde til fordel for barnet.  

Disse konflikter er så at sige understøttet af, at dagtilbudsområdet, ligesom resten af 
det pædagogiske praksisfelt ikke er organiseret efter et princip om at professionelle 
og forældre i fællesskab beslutter og bestemmer. Derimod bestemmer alle 
involverede parter i princippet enerådende på sit eget domæne.  De uheldige 
konsekvenser af denne orden, har som nævnt gennem de senere år i stigende grad 
motiveret en politisk og praksisorienteret efterspørgsel efter mere samarbejde, dog 
uden at de organisatoriske grundvilkår og de kulturelle ordner i nævneværdigt 
omfang er blevet tænkt ind i ønsket om samarbejde eller i analysen af hvorfor det 
tilsyneladende er så svært.  Den organisatoriske afgrænsning mellem institution og 
hjem/familie er i konstant konflikt med et kulturelt ideal om grænseløshed og lighed. 
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Formodentlig derfor kan der i og omkring det pædagogiske praksisfelt iagttages 
gentagne, næsten besværgende formuleringer af dette ønske om ”ligeværdigt 
samarbejde og dialog ” (Kjær 2003). Efterspørgslen efter mere af det samme ser 
imidlertid ikke ud til at kunne løse problemet.  Tværtimod kan det se ud til at denne 
individualiserede længsel efter mere nærhed og inderlighed er en del af problemet. 

Forskellige samarbejdslogikker 
Maja Røn Larsen har på baggrund af en empirisk undersøgelse analyseret de 
bagvedliggende logikker som er på spil i forældresamarbejdet og som skaber 
uklarhed og destruktiv konflikt (Røn Larsen 2005). Når samarbejdet er underlagt en 
forbrugerlogik, sådan som det er understøttet af en række tiltag (jfr. modernisering 
af den offentlige sektor), gælder det om at institutionen skal gøre forældrene 
tilfredse med den serviceydelse, som de er brugere af. Utilfredshed kan resultere i 
klager eller i at forældre flytter deres børn, hvilket ikke sjældent er gængse 
forvaltningsmæssige parametre for vurdering af kvalitet i dagtilbud og skoler. 
Forvaltningen har i dette scenarie, via institutionerne udliciteret en del af 
kvalitetskontrollen til forældrene. Forældresamarbejdet retter sig i denne logik mod 
at skabe tilfredshed og undgå klager. Derimod er der ikke fokus på at bruge 
forældresamarbejdet til at udvikle betingelserne for børnenes institutionsliv, trivsel 
og læring. Målet bliver derfor for personalet at bevare en relation til forældrene, 
hvor forskelle i synspunkter og perspektiver dæmpes, underspilles eller usynliggøres. 
Uenigheder betragtes som et problem. Når forældre er forbrugere, må de enten 
holde af ”lugten i bageriet” eller købe deres brød et andet sted. Når denne logik 
hersker, vil alle forældre der påpeger problemer eller klager, blive defineret som 
egoistiske, utilfredse forbrugere uden samfundsperspektiv. Også forældre der 
handler ud fra en medborgerlogik og forsøger at være ansvarlige samfundsborgere 
der bidrager til udviklingen af den offentlige sektor, og kæmper for at sikre børn og 
forældres retssikkerhed ved at påpege problemer eller klage, vil i denne logik blive 
positioneret som forbrugere (jfr. Kjær 2003). 

Hvis uenighederne alligevel bliver tydelige, kan forbrugerrelationen afløses af en 
klientrelation, hvor forældrenes uenighed med institutionen af personalet betragtes 
som selve problemet eller som årsagen til det. I en klientbaseret relation er det 
muligt at tale om problemer og uenigheder, men det sker på måder som lægger 
problemet på forældrene, således at den pædagogiske praksis dels ikke er til debat 
og dels ikke opfattes som relevant fokus for samarbejdet. Det opfattes derimod som 
relevant at tale om forældres vanskeligheder fx ved at erkende egne eller børnenes 
problemer eller ved at acceptere tingenes tilstand.  I denne logik vurderer personalet 
om forældrene er gode nok. Kvalitetskontrollen retter sig mod forældrene, hvor den i 
en forbrugerlogik rettede sig mod institutionen.  



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 7 

117 

 

Røn Larsen påpeger, at det i begge de nævnte logikker er målet at fjerne forskelle og 
uenigheder, samt undgå konflikter. Hvis konflikter opstår, betragtes de i sig selv som 
et problem der bør elimineres. 

Overfor disse typiske scenarier, er Røn Larsen støt på ansatser til en tredje 
samarbejdsrelation, som hun mener, bygger på en deltagelseslogik. Denne logik 
baserer sig på en forståelse af, at professionelles og forældres perspektiver 
nødvendigvis må være forskellige og at det derfor er kontraproduktivt at forsøge at 
harmonisere og ensgøre disse forskelle. Tværtimod er de en kilde til forskellig 
information og viden om barnet og varierede erfaringer med at arbejde med dets 
trivsel, læring og udvikling. Den afgørende forskel på en deltagerrelation, 
sammenlignet med forbruger-, og klientrelationen består i at konflikterne i 
deltagerrelationen bliver en integreret del af forældresamarbejdet. Konflikterne 
tolkes som udtryk for uenigheder og forskelle i opfattelsen af hvordan den fælles 
opgave skal løses. Disse forskelle håndteres og anvendes, men elimineres ikke. Det 
vil sige at samarbejdet kommer til at bygge på forældres og personales demokratiske 
deltagelse, og selve deltagelsen er motiveret af uenighederne. Samarbejdet foregår 
med andre ord på grund af og ved hjælp af konflikterne, et såkaldt konfliktuelt 
samarbejde (Røn Larsen 2005).  

Samarbejde med forældre til børn i psykosociale 
vanskeligheder 
Den omtalte forskning beskæftiger sig med at undersøge samarbejdsrelationer 
mellem professionelle og mere eller mindre almindelige eller typiske forældre, det vil 
sige forældre der opfattes som relativt normale og velfungerende. I 
basispladsprojektets forskningsdel har vi at gøre med institutioner der samarbejder 
med grupper af forældre som med nogen ret kan antages, for nogles vedkommende, 
at bidrage til børnenes vanskeligheder, eftersom der er tale om børn i psykosociale 
vanskeligheder. Nogle af børnenes vanskeligheder er tydeligvis forbundet med 
forhold i familien. Det kunne umiddelbart trække i retning af en klientgørende 
relation mellem personale og forældre. 

Alligevel har der i projektets empiriske materiale vist sig nogle karakteristiske 
afvigelser fra det omtalte generelle mønster af konfliktskyhed, forbrugerlogik, 
klientgørelse, inderlighed og uformalitet. Disse afvigelser peger på, at personalet i de 
gode eksemplers institutioner har givet sig i kast med systematisk at håndtere og 
forholde sig til de dilemmaer, konflikter og vanskeligheder som forældresamarbejdet 
indebærer og i stedet transformere dem til udfordringer, potentialer og muligheder.  
Der er tale om en evne til at etablere samarbejdsrelationer som bygger på principper 
blandt andet om deltagelse og en forståelse af forældre som grundlæggende 
myndige medborgere. Det er et markant fund, i og med, at netop disse institutioner 
arbejder med forældre som ifølge sagens natur ofte vil være en del af problemet, 
hvilket dog på ingen måde overses af personalegrupperne.  I det følgende vil vi 
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påpege disse fælles træk i forhold til forældresamarbejdet. Dernæst vil vi gå i detaljer 
med de nævnte fællestræk og uddybe dem ved hjælp af konkrete eksempler fra 
undersøgelsens empiri.  

Forældresamarbejdet i de gode eksemplers institutioner har følgende fælles træk: 

1. Pædagogerne etablerer en deltagelsesrelation og samarbejdsrelation med 
forældrene.   

2. Pædagogerne balancerer på utraditionelle, men meget bevidste og 
strategiske måder i forhold til den ulige magtbalance der er mellem forældre 
og personale  

3. Samarbejdet tager udgangspunkt i barnet i institutionen og i den konkrete 
pædagogik. 

4. Samarbejdet giver forældrene god indsigt i institutionens arbejde.  

 

1. Deltagelsesrelation og samarbejdsrelation etableres med forældre 
At etablere et konfliktuelt samarbejde (Røn Larsen 2005) som ikke usynliggør eller 
bortser fra forskelligheder og uenigheder, men tager dem alvorligt, indebærer at der 
må skabes myndighed omkring alle parter i samarbejdet. Det vil sige, at ikke kun de 
professionelle må have myndighed, men også forældrene må tilskrives seriøsitet. I 
forhold til institutionernes klassiske målgruppe er netop myndighed et delikat 
spørgsmål, eftersom der er tale om forældre som har vist sig ikke at kunne leve op til 
samfundets krav om at være gode (nok) forældre, og som desuden så at sige er 
blevet afsløret i det, således at deres barn/børn er blevet visiteret til en basisplads7. 

I det følgende eksempel illustreres hvordan der helt fra begyndelsen etableres en 
meget direkte og sagligt orienteret relation mellem forældre og personale. Ønsket 
om nærhed og ligeværdighed opfyldes ikke ved at personalet agerer følelsesfuldt og 
empatisk ved fx at bortse fra familiens historie, men derimod ved med sit eget 
                                                             
7 Der er i den centrale målgruppe og i institutionernes traditionelle klientel tale om forældre 
som ikke er gode nok. I praksis er den klassiske målgruppe dog ikke konsekvent 
repræsenteret i institutionerne. Der er en stor gruppe børn i basispladserne som har 
forskellige neurologiske diagnoser, især ADHD og det autistiske spektrum er repræsenteret. 
Omkring disse børn gør en række andre faktorer sig gældende. Når disse børn befinder sig i 
institutioner som i udgangspunktet har andre målgrupper, skyldes det ifølge institutionerne 
selv og forvaltningen, at placeringen i disse institutioner erfaringsmæssigt har vist sig at 
fremme også disse børns trivsel og læring. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at de 
gode eksemplers institutioner ret massivt lægger afstand til diagnoserne og har nuancerede, 
fleksible og didaktiske tilgange til de etablerede pædagogiske strategier som introduceres for 
dem i forbindelse med modtagelsen af disse børn. Personalegrupperne er i høj grad optaget 
af at arbejdet med disse børn bliver inkluderende, så børnene får mulighed for, med støtte og 
vejledning, at gøre sig erfaringer som kan øge deres sociale o.a. kompetencer. Mht. 
samarbejdet med disse forældre er den myndiggørende tilgang formodentlig yderst velvalgt. 
Dette bør dog undersøges nærmere 
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eksempel at vise, at der i institutionen fokuseres på handlemuligheder, læring og 
udvikling i forhold til barnet. Denne tilgang står i modsætning til familiernes tidligere 
erfaring, som i høj grad handler om diagnosticering, problemorientering og 
fejlfinding, eftersom vejen gennem visitationssystemet går via netop den type af 
procedurer. Det er en bevidst strategi fra personalets side at flytte fokus fra årsag til 
handlemuligheder og introduktionen af nye forældre følger som regel et fast 
mønster. Den fælles gennemgang af sagsmappen går igen i de gode eksemplers 
institutioner. Princippet er, at alle kort skal på bordet. Familien skal vide, hvad 
personalet ved om dem, så der kan være klare linjer fra starten og så der ikke er 
nogen grund til at forældrene bruger kræfter på at forsøge at tilbageholde 
oplysninger. Samtidig introduceres en høj grad af saglighed, hvilket formodentlig er 
med til at tydeliggøre, at den nye relation ikke skal være befamlende eller 
overdrevent indfølende. Det skal derimod være en loyal saglig og fremadrettet 
samarbejdsrelation.  

Pædagog: Når barnet starter, så har vi jo den der viden om 
barnet og familien, det andet sted fra. Så gør vi os meget 
umage overfor forældrene, vi lægger alle kortene på bordet, 
og starter med at sidde med sagsmappen, nogen gange 
kommer der nogle kæmpestore sagsakter. Så gennemgår vi 

sagerne med dem. Altså de papirer de har med. 

Børnene og deres familier er altså i udgangspunktet udredt og diagnosticerede i en 
grad så de er kommet i betragtning til en basisplads. For de gode eksemplers 
institutioner gælder det derfor om at starte relationer og processer, som viser en vej 
ud af den marginalisering, stigmatisering og segregering, som selve det at de 
befinder sig i institutionen er et konkret udtryk for.  Familierne er altså ofte relativt 
medtagede, lukkede og oplever sig som stemplede, når de ankommer med deres 
barn til basispladsen8.  Alligevel er der mange fortællinger om og konkrete eksempler 
på, at disse forældre indgår i et, forholdene taget i betragtning, ret tillidsfuldt, åbent 
og konstruktivt samarbejde med personalet. Samarbejdet er ikke uden problemer og 
konflikter, som tilmed kan være ganske spektakulære og voldsomme.  Men det 
overordnede billede er, at det trods alt lykkes i et eller andet omfang at skabe en 
konstruktiv samarbejdsrelation i langt de fleste tilfælde. Man kan sige, at de gode 
eksemplers institutioner oftest formår at praktisere et konfliktuelt samarbejde med 
forældrene (jfr. Røn Larsen 2005). De gange hvor det ikke er lykkedes, står klart i 

                                                             
8 Igen er dette et forhold som især gælder basispladsernes klassiske målgruppe. I forhold til 
de nyere målgrupper er problemstillingen en lidt anden i og med, at familierne ikke på 
samme måde er årsagen til børnenes neurologiske vanskeligheder – selvom der meget vel 
kan være tale om skam og skyldfølelser i forbindelse med biologisk arv. Dog står de med 
udfordringen at skulle håndtere problemerne og erfaringer med at såkaldt almindelig 
opdragelse ikke slår til. Desuden har de sorgen over barnets diagnose og den medfølgende 
placering i en afvigerkategori og kan ad den vej opleve sig som stemplede og anderledes. 
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personalets bevidsthed. Ligeså klart står disse eksempler som de relativt få 
undtagelser der bekræfter reglen (se afsnit om når samarbejdet er dårligt).  Når det 
lykkes, er der en række årsager til det, hvoraf personalets saglige tilgang er en. 

Den store saglighed indgår i en samlet strategi for at skabe tillid mellem personale og 
forældre. Alle personalegrupperne er meget optaget af denne tillid og af hvordan 
den skabes og håndteres. Ofte nævnes, at forældrene holder en vis distance, især i 
begyndelsen. Men det modsatte er også tilfældet. 

Leder: Jeg har haft mange mødre, som er kommet herned, og 
så siger de, ”Må jeg snakke med dig?” Så går vi ind på 
kontoret. Så græder de, og så siger de, ”Du må hjælpe mig. Jeg 
kan ikke magte mine børn.” Og så kontakter vi forvaltningen 
og får dem anbragt. Det har jeg faktisk været med til rigtig 
mange gange. 

Deltagelseslogikken og de tillidsskabende tiltag i forhold til forældrene indebærer 
som det kan ses i eksemplet IKKE, at personalet viger tilbage for at benytte sig af den 
magt, de pr. definition har. Det kan ikke afvises, at dette faktisk bidrager til 
troværdigheden i relationen, som i eksemplet. Det ser altså ud til at de gode 
eksemplers institutioner som illustreret i citatet, er i stand til i højere grad at skabe et 
tillidsforhold til disse belastede (og til tider belastende) familier. I det følgende vil vi 
komme nærmere ind på nogle af de faktorer som ser ud til at spille ind i forhold til at 
etablere denne tillid. 

Myndiggørelse 
Forældre betragtes grundlæggende som myndige personer, der kan og skal 
samarbejdes med. En del af etableringen af den nye, tillidsskabende platform, 
synliggøres i forskellige former for symbolske og konkrete handlinger som signalerer 
personalets forsøg på at tilbagegive en vis form for myndighed til forældrene. Disse 
forsøg ser ud til at bygge på den forudsætning, at personalet har et ret afklaret 
forhold til spørgsmålet om hvad der karakteriserer og adskiller en pædagogisk 
relation, som den de har til barnet, fra det der karakteriserer en samarbejdsrelation, 
som den de har til forældrene. Hvor det i mange institutioner er spørgsmålet om 
ligeværdighed og uformel kontakt, der er i forgrunden, er det i de gode eksemplers 
institutioner spørgsmålet om samarbejde der er i forgrunden – på trods af at der i 
forhold til målgruppen ofte netop kan være tale om en manglende ligeværdighed.  

I det følgende illustreres hvordan forældres desorientering ved opstart, betragtes 
som helt selvfølgelig. Man er altid usikker, når man er ny og skal derfor hjælpes. Det 
er en tilgang som bruges uanset om der er tale om forældre til et barn med 
basisplads eller et barn med en ordinær plads. Princippet går igen både i forhold til 
forældre og i børnehøjde (se kapitel 8). Den åbne samarbejdsrelation markeres både 
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symbolsk og konkret i eksemplet nedenfor ved den handling, overdragelse af nøgler 
til institutionen udgør. Nøgler er en stærk symbolsk markør (jfr. Kjær 2005), i og med 
at den der har nøgler, også har en vis magt og status, og er tillid værdig. 

Pædagog: Vi har succes med vores kontaktpædagogordning. 
Vi har fire familier hver, og vi følger dem enormt tæt i starten, 
og forældrene får også oplevelsen af: Hey, der er nogen her, 
der tager sig af mit barn, det er min pædagog. Og de ved at 
når man er usikker i starten, når man ikke kender 
omgivelserne, så skal man søge sin pædagog. Og så kan man 
udvide sig jo mere tryg man bliver. 

Pædagog 2: Jeg tror også det betyder noget, at de får en nøgle 
og de kan bare låse sig ind. De får at vide, at de må godt låne 
det her sted. Vi skal snakke om det, og det skal selvfølgelig 
passe ind i systemerne og de gør det ikke særlig meget, men 
de bruger det da. Jeg tror de synes det er en kæmpe tillid, at 
hallo, det er vores sted. Vi ved jo godt, at der en enkelt gang 
kan smutte en lille finke af panden. Der har da også været en 
forælder, som kom til at ringe lige lidt i overkanten til 
udlandet, men så snakkede vi med hende om det, og så gjorde 
hun ikke det mere. Men det gjorde jo ikke at vi tog nøglen fra 
alle. Det er ikke noget, der har været gennemgående. 

At den forventede myndighed og ansvarlighed fra forældrenes side nu og da skuffes 
– hvilket ikke overrasker nogen, målgruppen taget i betragtning, får ikke personalet 
til at ændre det grundlæggende princip. Derimod håndteres misligholdelse af tillid og 
aftaler konkret og specifikt. Og der skelnes mellem vigtigt og mindre vigtigt – hele 
tiden med barnets bedste for øje. Den markante og insisterende praksis for en 
myndiggørende tilgang til forældrene, formuleres et sted som en klar afstandtagen 
til klientgørelsens ulemper og farer: 

Pædagog: jeg kan ikke lide, man bliver klientgjort. Alle familier 
har problemer, og det skal man have hjælp til. Du går til 
tandlægen og får ordnet dine tænder, eller lægen ser på 
hjertet, eller... Og har du problemer med at opdrage dit barn, 
og du ikke har nogen penge, og du ikke har evnerne til at vide, 
hvordan du skal gøre. Så må man jo hjælpe og støtte op. 

Pædagog: familierne hører med til pædagogikken. De er lige 
så vigtige. Altså vores forældre kan jo komme og drikke 
morgenkaffe, de kan være i rummet, og vi har fællesspisning, 
og de kan låne huset, og hvis de mangler noget, kan de låne 
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nogle skøjter, og dem der ingen penge har, kan få skøjter med 
hjem og løbe på skøjter med deres børn. 

Pædagog 2: I gamle dage kunne man gå i bad hernede, så 
havde man en nøgle... Det er alt det, det hører til der. 

Interviewer: Jeg tror, at det er noget meget centralt, som 
handler om det blik I har, både på børnene og på familierne. 

Pædagog 3: Vi har respekt for dem. Det har vi altså. 

Pædagog: Ja, men jeg tror også andre pædagoger har respekt 
for dem... Men de oplever ikke, at de bliver krænkede af os. De 
bliver ikke klientgjort. Altså, jeg kan mærke det på dem. 

I eksemplet illustreres hvordan arbejdet hele tiden afgrænses og afbalanceres i 
forhold til målet og formålet. Ønsket om at undgå klientgørelse viser sig ikke kun i 
sprogligt formulerede hensigtserklæringer, men denne professionelle stillingtagen 
giver sig også udtryk i konkrete handlinger overfor børn og forældre. Den principielt 
og abstrakt motiverede tilgang føres således helt ud i handling, som de følgende 
eksempler illustrerer. Læg også mærke til hvordan forældrene her formuleres som 
en del af pædagogikken. Her er tale om en hårfin afbalancering af det at bruge 
pædagogik i forholdet til forældrene og det at samarbejde med forældrene om den 
pædagogiske opgave. I det omfang der i en vis forstand bruges pædagogik i mødet 
med forældrene, så er den klart motiveret af arbejdet med barnet og den har en 
konsekvent myndiggørende tilgang. I forhold til projektets målgruppe er denne 
problematik helt central. Det myndiggørende arbejde med forældrene har 
forældresamarbejdet som mål og samarbejdet har barnet som mål. 

I undersøgelsesmaterialet fortælles om en belastet familie som havde ansvar for at 
låse institutionen op og sørge for velkomst, når børn og personale kom tilbage fra 
koloni. Familien havde selv aldrig været på ferie. På et tidspunkt lånte familien 
kolonien i fem dage og fik mad med til hele perioden. Det var en succes, familien 
havde haft det dejligt sammen og året efter tog familien på eget initiativ på en lille 
ferie i nærheden. Det bemærkelsesværdige her er at personalet og institutionen med 
sit eget eksempel viser, hvad en ferie er for noget i form af kolonien. Dernæst tildeles 
familien en væsentlig praktisk og symbolsk rolle i forbindelse med kolonien. På den 
måde bliver det konkret for familien, at ferie også kræver aktiv handling og at der må 
udføres arbejdsopgaver for at få den til at lykkes. Disse arbejdsopgaver konkretiseres 
og hjælpes på vej af personalet, hvorefter ferien gives tilbage til familien selv.  
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Normalitet i mødet med forældre 
Der kan iagttages en konsekvent insisteren på et vist mål af almindelighed eller 
normalitet i mødet med alle forældre. Et gennemgående træk i institutionerne 
handler om at insistere på, at den almindelige uformelle omgangstone mellem 
pædagoger og forældre, også omfatter forældrene til basisbørn. På den måde 
inviteres disse forældre tilbage, ind i den gældende almindelighed eller normalitet, 
som de i reglen har været udelukket fra i de institutioner, de kommer fra. Det bliver 
igen muligt at snakke helt almindelig small talk med de pædagoger som tager sig af 
børnene i dagtimerne.  

Pædagog: Vi går også op i, når der er nogle af de nye forældre, 
vi får, som kan være enormt frustrerede, når de kommer til et 
møde, og bryder helt sammen og puha, fordi det er frygteligt 
at komme til det her møde, fordi de har været til så mange 
negative møder. De skal skældes ud, og bla bla bla, og så 
kommer de her, og så – som min kollega siger – så tager vi det 
positive, og snakker om, hvordan har du det, og hvordan har I 
det, og hvordan har vi det... Og det bliver en hel befrielse. Og 
det er måske, man kan sige, at det er det her, hvor tilliden 
også kommer ind om, at man lige... Træk lige vejret, ikke, kom 
lige ind i huset, og vi skal lige sige hej til hinanden og sådan 
nogle ting. Det betyder utroligt meget for de familier. Eller for 
alle familier gør det. 

Slutningen af citatet peger på et væsentligt træk ved disse institutioner, nemlig at de 
gør sig store anstrengelser for på mange forskellige måder at ligestille forældrene 
med hinanden (og dermed også børnene, se kapitel 8). Der bruges mange tanker og 
ressourcer på at overveje og udføre handlinger som så vidt muligt usynliggør eller 
underspiller hvilke børn og forældre der er visiterede og hvilke som ikke er. Det kan 
være tydeligt for alle hvem der er hvem, eller det kan være mindre synligt, men 
personalet arbejder bevidst med at skabe forbindelser, situationer og relationer som 
bygger bro over sociale, funktionsmæssige og kulturelle forskelle. Det sker i det 
daglige og i forbindelse med for eksempel private legeaftaler, at forældre til ikke-
visiterede børn spørger personalet om råd – og får det med lige så stor 
selvfølgelighed som visiterede børns forældre. Det kommunikeres også klart ud til 
ikke-visiterede børns forældre, inden de beslutter om deres børn skal starte i 
institutionen, at det er en institution med basispladser og at personalet forventer 
forældrenes opbakning og accept af, at deres børn indgår som en ressource i det 
pædagogiske arbejde også med basispladsbørnene. I den forbindelse fremhæves det, 
at de ikke-visiterede børn på mange måder også kan profitere af en pædagogik som 
tager særlige hensyn og samtidig lære noget væsentligt om tolerance og 
forskellighed. Det sorterer formodentlig i kredsen af ikke-visiterede forældre, således 
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at der vil være en overrepræsentation af socialt engagerede og ansvarlige forældre.  
Flere af institutionerne melder om at børnegruppen består af børn fra meget 
ressourcestærke familier i de ikke-visiterede pladser.  Formodentlig er det en 
væsentlig forudsætning for at udføre et kvalificeret arbejde i forhold til alle 
institutionens børn, at det forholder sig sådan. Alle giver udtryk for at det er 
problematisk hvis og når balancen tipper og der bliver for mange basisbørn og for få 
ikke-visiterede børn. 

Problemstillingen omkring det at opleve sig som en del af den upåfaldende 
normalitet gælder altså også i voksenhøjde, hvor personalet yder en stor indsats for 
at få basispladsbørnenes forældre til at føle sig velkomne, delagtige og accepterede. 
Det skaber mulighed for at have en oplevelse af ikke blot at være afvigende, men 
også på mange måder helt almindelig. 

Rækken af eksempler på hvordan forældre modtages illustrerer den massive 
insisteren på, at forældrene er kommunikerbare, rationelle, vil deres børn godt og 
har den samme ret som alle andre forældre til at blive betragtet i dette lys. Det kan 
igen rejse spørgsmålet om hvor vidt institutionerne praktiserer pædagogik overfor de 
forældre, der har det svært. Alle personalegrupperne lægger stor vægt på at gøre det 
tydeligt, at de ikke ser forældrene som genstand for det pædagogiske arbejde, men 
netop som samarbejdspartnere. Man kan overveje om denne tilgang i sig selv 
indeholder et pædagogisk potentiale, som medvirker til at starte processer af 
myndiggørelse af afmægtige forældre, samt bane vejen for et reelt 
forældresamarbejde.  Helt kan det ikke afvises, at personalegrupperne udfører et 
pædagogisk arbejde også med forældrene, tydeligst i eksemplerne hvor forældre 
støttes og vejledes i forhold til et konkret problem. Det vigtige at notere sig, er 
imidlertid den klare grænsedragning og de velmotiverede balanceringer, som gør at 
fokus hele tiden fastholdes på barnet og arbejdet med barnet. En eventuel hjælp, 
støtte, vejledning til forældrene er altid motiveret af et ønske om at styrke de 
voksnes fælles pædagogiske opgave omkring barnet. Grundholdningen synes at være 
at problemer skal håndteres konkret og konstruktivt og i forventningen om at 
forældrene selv er aktive og medansvarlige, er indstillet på at tage ved lære eller 
forsøge med henblik på selv at overtage, eller som minimum bidrager med passiv 
accept af personalets tiltag. Personalets tilgang til forældrene er konsekvent præget 
af en stor saglighed og rationalitet. Således er arbejdet med forældrene klart og 
tydeligt et middel til at arbejde med barnet og et middel til at etablere en 
samarbejdsrelation mellem personale og forældre med fokus på den fælles opgave, 
barnet.  Det der foregår i de gode eksemplers institutioner må derfor karakteriseres 
som myndiggørende og udvidet forældresamarbejde og ikke familiebehandling. 
Dette bør formodentlig gøres klart i alle kommunale led og instanser, med 
forbindelse til målgruppen. 
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Familiens problemer 
Familiens problemer håndteres, men adresseres ikke som et selvstændigt 
pædagogisk projekt. Det har at gøre med at personalegrupperne er dygtige til at 
afgrænse sin egen arbejdsopgave, så den fastholdes på barnet. I interviewmaterialet 
markeres det meget ofte og meget klart, af personalet, at det er vigtigt at huske på, 
at institutionerne er netop en institution/behandlingsbørnehave/familieinstitution 
og IKKE bedriver familiebehandling. Det betyder, at et stærkt fokus på barnet 
fastholdes. Derimod er der som vist, alle steder et udvidet forældresamarbejde om 
netop barnet.  

I det følgende eksempel fortæller en pædagog om hvordan en usædvanlig og akut 
situation håndteres. Læg mærke til, at problemet ikke håndteres af den individuelle 
pædagog efter et personligt skøn. Derimod konfereres der med en kollega, og alle i 
personalegruppen støtter op om tiltaget. Læg også mærke til at problemet håndteres 
med et stærkt og aldrig vigende fokus på barnet. Forældrene klientgøres ikke i og 
med at fx familiebehandling eller hjemme-hos-ordning ikke tænkes som første 
alternativ. Forældren hjælpes uden at umyndiggøres. Det sker ved aftaler i 
personalegruppen indbyrdes og med barnet:  

Pædagog: Vi havde en dreng, han havde en udenlandsk far og 
en mor, som blev indlagt på hospitalet, på ubestemt tid. Så 
skulle faren pludselig tage sig af denne her dreng, som der var 
fuld knald på, og som bare ikke hørte en skid efter hvad faren 
sagde. Og faren vidste ikke hvad man gjorde med sådan et 
barn. I hjemlandet er han slet ikke mand til det med at takle 
børn, altså han vidste slet ikke, hvad han skulle stille op, og 
hver gang han kom og hentede ham, så var drengen 
simpelthen så han hylede og skreg og sparkede og slog sin far, 
og det var jo et mareridt for den far. Så jeg aftalte med faren, 
at han blev nødt til at være ham der tog føringen, nu skulle 
han bestemme over sin søn, han skulle vise, at det var ham, 
der bestemte, og drengen han skulle gøre som han sagde 
uanset hvad. Men så talte vi også med sønnen, min kollega og 
jeg, og vi udlovede ham forskellige præmier hvis han gjorde 
hvad hans far sagde når han blev hentet. Fordi, i starten 
gjorde han det ikke, og så sagde vi: ”ok, hvad gør vi”. Vi lovede 
ham så præmier … og der var forskellige virkemidler. Og så 
endte det med, at nogle gange, så begyndte han at gå med sin 
far, for han ville godt havde de der præmier, men det førte til 
at faren, han troede faktisk, det var ham, der havde styr på 
drengen, så han mandede sig virkelig op, for han kunne jo se 
at her trængte han igennem, og så begyndte han at tage fra. 
Det endte faktisk med at han blev skide god til at takle ham og 
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holdt fast, selvom drengen aldrig blev nem at have med at 
gøre. Men han kunne ikke stille noget op overfor farmand. Til 
sidst, så holdt han fast og klarede skærene. Så det var en 
meget sjov historie. 

Interviewer: Når, du fortæller den, er det så fordi det er en 
usædvanlig historie, eller er det almindeligt at I gør sådan? 

Pædagog: Det her var lidt specielt, altså jeg har sjældent 
oplevet nogen, der var så hjælpeløse overfor sin søn og nu stod 
han bare der, moderen var der ikke, og han skulle bare have et 
liv til at fungere, så der måtte gøres noget. 

Spørgsmålet om kultur og betydningen af etnisk baggrund er her ganske kortvarigt 
på banen, men i denne fortælling kun som en perifer kontekstualisering af 
eksemplet. Kultur bliver ikke – som ellers ofte set – til en urørlig 
forklaringsparameter, som man på resignere overfor (Gulløv og Bundgaard 2008, 
Kjær 1995, Røgilds 1998). Derimod fastholdes den konstruktive og pædagogiske 
tilgang i og med at der er fokus på løsningsmuligheder og på handlestrategier. 
Hjælpen til barnet indeholdt en tydeliggørelse af, at det er vigtigt, at han kommer 
hjem med sin far på en god måde. Samtalen med faderen satte en positiv spiral i 
gang, som i sig selv myndiggjorde ham, der efter en periode med pædagogernes 
hjælp til barnet, selv blev i stand til at håndtere sin forældrerolle. I forhold til barnet, 
som altså også mødes med en forventning om at det er i stand til at indgå aftaler, er 
der tilsvarende tale om en proces af myndiggørelse.  En sådan myndiggørelse tager 
udgangspunkt i en opfattelse af barnet som grundlæggende kommunikerbart og 
rationelt (jfr kapitel 8).  

Det underliggende princip her er at hvis det er nødvendigt, så må man etablere 
konkrete løsningsmodeller, som afhjælper problemet akut, men som også indebærer 
en mulighed for at det på sigt bliver muligt for forældrene selv at løfte opgaven.  De 
sociale og følelsesmæssige belastninger ved en meget konfliktpræget situation søges 
afhjulpet på forskellige måder, så forældre og børn får frigjort energi til at være 
sammen på mere konstruktive og udviklende måder. Et eksempel fra en anden 
institution omkring en tilsvarende problematik, kan illustrere at sådan et 
myndiggørende perspektiv er fremherskende i de gode eksemplers institutioner: En 
forælder magtede at hente et af sine to børn uden konflikt, hvorimod det gik galt og 
blev uoverskueligt og konfliktpræget, når begge børn skulle gøres klar til afgang. 
Institutionen valgte at støtte op om at konsolidere den gode del af afhentningen, ved 
i en periode at sørge for, at det andet barn blev gjort klar til afgang af personalet og 
afleveret til forældren som en færdig pakke. Hensigten var at hjælpe familien ud af 
institutionen uden konflikt, som ellers prægede resten af dagen og belastede både 
børn og forældre voldsomt, med børnenes øgede mistrivsel som konsekvens. 
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Samtidig blev familien ikke frataget det, der faktisk lykkedes og dermed blev 
muligheden for yderligere mestring og myndiggørelse stadig holdt åben. 

Det centrale i eksemplerne er, at forældrene, selv om de får hjælp og der skabes 
løsninger omkring dem, som får hverdagen til at fungere bedre, ikke umyndiggøres. 
Der er ikke tale om forældreoplæring eller familieterapi, men om fif, konkret 
rådgivning og konstruktive måder at håndtere de af familiens vanskeligheder, som 
har direkte forbindelse til børnehavens arbejde med barnet. 

Tilsvarende er det et genkommende træk, at man i stedet for udelukkende at prikke 
til forældre for at få dem til at huske madpakke, skiftetøj osv, så også finder løsninger 
i institutionen.  Det er i høj grad muligt, idet der i alle institutionerne er lange og 
velkonsoliderede traditioner for (og økonomi til) enten delvis eller fuld forplejning, 
hvilket gør det muligt at yde den ekstra indsats uden at barnet automatisk fremstår 
som særligt stakkels eller særligt privilegeret.  Lånetøjet er i samme ånd ikke grimt og 
forvasket, men relativt lækkert. 

Håndtering af forældre 
Forældres uacceptable adfærd påpeges og håndteres, men forældre stemples ikke 
permanent. Den stærke fokusering på arbejdet med barnet skaber en tydelig 
forgrund og baggrund i samarbejdsrelationen. Barnet er i forgrunden og personalets 
arbejde med barnet er bærende for etableringen af relationen med forældrene. Det 
er formodentlig med til at balancere det modsatrettede og vanskelige i relationen, 
ligesom det kan siges at medvirke til at opretholde en klar afgrænsning af 
personalets arbejdsopgave med forældrene og formålet med det. Den 
myndiggørende tilgang i mødet med forældrene bærer imidlertid ikke altid frugt og 
alle personalegrupper har oplevet at det har været nødvendigt at overgive sagen til 
de sociale myndigheder. Men også langt inden det kommer på tale, er der i disse 
personalegrupper erfaringer med at tilliden og nærheden ikke må blokere for 
nødvendige indgreb i eller påpegninger af forhold i familiens liv og samspil af hensyn 
til barnet. Så længe personalet vurderer, at de er i stand til at gøre en positiv forskel 
for barnet i et omfang der er til barnets bedste, så opgives ingen forældre, uanset 
hvor vanskeligt samarbejdet er: 

Pædagog: ”Vi er lidt lange i spyttet. Folk får mange chancer” 

En anden personalegruppe fortæller om at nogle af forældrene har voldsomme 
temperamenter og kort lunte og når personalet siger noget til dem, så kan det godt 
være de bliver vrede, farer op og skælder ud og melder deres børn ud, hvorefter de 
melder dem ind igen efter nogle dage.  

Pædagog: ”Det kan vi godt rumme. Det tager vi med højt 

humør”.   
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Denne lidt distancerende og humoristiske tilgang til ret voldsomme udbrud og 
hændelser illustrerer personalets dybt professionelle og af-inderliggjorte tilgang til 
den slags tildragelser. Det er en del af stillingsbeskrivelsen og det er noget som 
personalegrupperne aktivt vælger ikke at tage personligt. Alligevel udgør sådanne 
oplevelser store belastninger, som kræver megen kollegial og ledelsesmæssig støtte, 
samt ekstern supervision at håndtere. Det gennemgående træk i disse håndteringer 
er præget af at de mange store, voldsomme og vanskelige følelser som opstår i 
arbejdet, mødes med en professionaliseret tilgang som modvirker følelsesmæssig 
overbelastning og udbrændthed (se kapitel 6).  Det er også en nødvendig 
forudsætning for at kunne blive ved med at møde forældrene med samme 
konstruktive tilgang, på trods af nedbrud, konflikter, skuffelser mv. 

Dette er en vigtig årsag til det forhold at personalet i de gode eksemplers 
institutioner ser ud til at kunne bevare et realistisk blik på både sig selv, egen 
kunnen, barnet og forældrene, samtidig med at de er i stand til at kunne bære en 
viden om, at børnene står i vanskelige livssituationer. Hensynet til barnet og 
engagementet i at arbejde for barnets bedste i det daglige pædagogiske arbejde (se 
kapitel 8) sætter disse personalegrupper i stand til at sætte viden om vanskelige 
hjemmeforhold i baggrunden, så længe det ikke overskrider grænsen for det 
forsvarlige. 

Det betyder at selv om institutionerne i mangt og meget repræsenterer solide 
middelklasseværdier og aktivt arbejder for at sprede disse værdier til børn og 
forældre, så er der også en meget stor kulturel og social tolerance hos personalet 
overfor forskellige måder at leve og være familie på: 

Pædagog: Vi er ydmyge overfor familien, altså vi er ydmyge 
overfor at lave mennesker om, som vi synes de skal være. 

Pædagog: Vi har en forældre, der har stået på gaden og 
drukket bajere hele sit liv. Men vi kan se at han er kærlig 
overfor sine børn og han… 

Pædagog:… drikker ikke så uforsvarligt. 

Pædagog: Han drikker ikke så det er uforsvarligt, og moren 
sørger for at de har sådan rimeligt rent tøj på. Og de har 
faktisk rent tøj på når de er med moren. 

Pædagog: Og han kommer og henter dem. 

Pædagog: Ham kan vi jo ikke ændre på. Vi kan godt sige til 
ham: Du skal holde op med at stå ude på gaden og drikke, men 
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det fører jo ikke til noget som helst, fordi det er jo hans liv. Det 
er en del af den ydmyghed jeg synes vi har. Og det er hans og 
deres vilkår, det er hans vilkår, det er hans liv. 

I denne forbindelse er det vigtigt at minde om, at disse familier på forskellige måder 
fra start er indrulleret i de offentlige sociale foranstaltnings- og behandlingssystemer. 
Samfundet har altså allerede vurderet familiens situation til at være bekymrende nok 
til at barnet har fået en basisplads, men ikke så bekymrende, at der er indstillet til at 
barnet anbringes.  Institutionens personale har derefter som en del af sin opgave et 
vedvarende ansvar for at vurdere forholdene. Hvis de vurderer, at situationen er 
uacceptabel, videregives sagen til de sociale myndigheder. Til det eventuelt sker, 
handler institutionens opgave om at arbejde pædagogisk med barnet og etablere et 
forhåbentlig inspirerende og myndiggørende samarbejde med forældrene.  Det der 
beskrives i citatet, er således en klar bevidsthed om hvad institutionens opgave 
består af i relation til forældrene og hvilke problemstillinger personalet er i stand til 
at adressere. At der er store sociale problemer i nogle familier er således et 
grundvilkår for en del af børnene og dermed også for pædagogernes arbejde. 

I materialet er der tilsvarende eksempler relateret til forskellige kulturbaggrunde, 
religioner, socio-økonomiske variationer, livsformer osv. Det går igen at realistiske 
vurderinger og pragmatiske hensyn sagligt afvejes i en vurdering af: Er det så slemt, 
så det er for meget? Kan vi alligevel gøre en positiv forskel for barnet? Er der grund 
til at gribe ind – og hvordan? 

I den forbindelse er den store tolerance og pragmatiske grundholdning formodentlig 
et vilkår som giver ret gode muligheder for at kvalificere sine bekymringer med 
konkret viden om hvordan det faktisk forholder sig. Den saglige og direkte tone i 
samarbejdet i kombination med normaliserende og myndiggørende kontaktformer, 
ser ud til at skabe et godt udgangspunkt for også at tale om det som forekommer 
personalet at være uacceptabelt og som enten må håndteres af og i institutionen 
eller må overgives til de sociale myndigheder. 

Pædagog: Det var vigtigt at de familier fik tillid til os, så man 
kunne sige, hvis man syntes, der var nogle problemer. Fordi 
hvis vi bare gik hen og løftede pegefingeren, det har jeg prøvet 
engang med nogle børn, hvor moren og faren gik på værtshus, 
og næste dag sagde jeg til dem, at” børnene må ikke ligge 
alene og det står i loven, og vi melder det til forvaltningen”. Så 
tog de prompte de tre børn ud, og de gik så siden hen på 
gaden. Der måtte jo ske noget for de børn. Så derfor fandt vi 
ud af, at det er ikke den måde, man skal arbejde på med 
familierne. Man skal skabe tillid og vise at forældrene kan tro 
på, det vi siger ikke er fordi vi er ude på at genere dem, vi er 
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ude på at støtte dem. Og alle forældre vil deres børn det 
bedste. Alle forældre ønsker at deres børn skal få en 
uddannelse eller blive til noget eller få mange penge, eller 
hvordan man nu formulerer det. Så det det handlede om, var 
at vi skulle skabe den tryghed. Og vi kunne ikke bare blive 
veninder med familierne, fordi hvad så, når vi skulle sige, at de 
ikke måtte drikke, og det havde deres børn ikke godt af, at de 
ikke måtte hente dem når de var fulde, eller sådan nogle ting. 
Alt sådan noget har vi igennem årene snakket med familierne 
om, at det må man ikke. Og det ved de godt, og vi ved jo godt, 
når familierne ikke magter opgaverne. Jeg har været med til at 
anbringe mange børn på døgninstitution, når familierne ikke 
magtede opgaven. Og de var jo dybt ulykkelige over, at det 
var sådan, men de magtede det ikke. 

De gode eksemplers institutioner er som regel sidste tilbageværende mulighed for 
mange af de børn som ellers ville blive henvist til en døgnanbringelse, hvilket da også 
er en genkommende erfaring blandt personalet.  Børnene er udredt og visiteret til en 
basisplads, når de starter i institutionen og det betyder, at personalet er klar over 
forholdene og vilkårene for arbejdet med såvel børn som forældre. Forældrene er på 
tilsvarende vis helt klar over, at det nu gælder om at skabe en bedre situation for 
barnet.  

Pædagog: Forældrene har en økse hængende over hovedet. 

I denne for forældrene pressede og vanskelige situation, søger personalet at etablere 
en platform som ikke kun får barnet til at trives og udvikles bedre, men også kan give 
forældrene en oplevelse af, at det kan lade sig gøre at få en bedre hverdag.  I 
etableringen af denne tro og tillid spiller det formodentlig en væsentlig rolle, at 
arbejdet af personalet dels er så fokuseret på barnet og dels gøres konkret med 
fokus på håndterlige løsninger og handlestrategier. I den forbindelse ser det ud til at 
simpel hjælpsomhed og venlighed fra personalet når der er praktiske eller andre 
vanskeligheder, besværligheder, bekymringer spiller en væsentlig rolle. Viden om 
årsager og forståelse af forældres vanskeligheder fjerner ikke fokus fra den konkrete 
handlings-, forslags-, og løsningsorienterede tilgang, hvor personalet inviterer 
forældrene ind i overvejelser om: hvilke måder kan vi gøre det på? 

Vanskeligt forældresamarbejde 
Et vanskeligt forældresamarbejde er ikke i sig selv årsag til, og medfører kun yderst 
sjældent, at institutionen ikke tager imod barnet. I materialet forekommer kun et par 
eksempler fra personalets erfaringsbasis på at børn er blevet opgivet på grund af 
samarbejdsvanskeligheder med forældrene. I disse tilfælde er beslutningen om 
ophør af samarbejdet ikke begrundet i de svære samarbejdsforhold i sig selv, men i 
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at forældrenes modstand mod institutionen havde konsekvenser for barnet i form af 
yderligere belastninger, overgreb og massive loyalitetskonflikter. En sådan beslutning 
ser ud til at forekomme relativt sjældent, målgruppen taget i betragtning, og kun 
efter langvarige og indgående diskussioner og overvejelser på baggrund af en lang 
række forsøg på at etablere en for barnet rimelig og værdig situation. 

Pædagog: men vi ophørte samarbejdet, vi sagde at barnet ikke 
kunne gå her. Den familie ville ikke, det vi kunne tilbyde. De stillede 
hele tiden spørgsmålstegn ved hvorfor vi gjorde det der, og det 
havde de fået at vide mange gange af supervisoren: ”Det er fordi det 
ville være godt for din dreng. Det er godt, hvis du ikke hele tiden er 
imod, for alle de miljøer dit barn kommer i, der er du hele tiden 
modstander mod de miljøer. Det er enormt svært for din dreng”. Det 
var hele tiden supervisoren, der sagde de svære ting. Og faderen 
blev ved med at sidde og sige:” Du skal ikke sidde og psykologere 
min hjerne, altså” Og så var han 120 kilo tung og med tatoveringer 
på halsen og solgte tjald nede i gaden. 

Eksemplet her illustrerer den væsentlige pointe, at selv ikke de gode eksemplers 
institutioner kan klare alle problemer og vanskeligheder.  Arbejdet i disse 
institutioner ser ud til at være afhængig af at forældrene ikke aktivt modarbejder det 
pædagogiske arbejde. Forældrenes grundlæggende tillid til at institutionens arbejde 
er til hjælp for barnet er således en forudsætning for at arbejdet kan udføres med en 
eller anden grad af positiv konsekvens. 

Der er eksempler på endog meget aggressive og voldsomme forældre, som har 
optrådt truende overfor personalet, så det har været nødvendigt at sørge for 
medarbejdernes sikkerhed, samt fysiske og psykiske arbejdsmiljø.  Ud over meget 
massiv kollegial støtte og psykologbistand i forhold til at håndtere traumatiske 
oplevelser, er denne type af problemer forsøgt håndteret på måder som hvis det 
overhovedet var muligt, kunne sikre barnets fortsatte gang i institutionen.  
Materialet giver eksempler på at sådanne situationer er blevet klaret ved at etablere 
konkrete løsninger som kunne sikre både barnet og personalet. I forbindelse med 
meget truende forældre er det sket, at barnet er blevet afleveret og hentet af 
forældrene ved hoveddøren, for at undgå højrøstede konflikter og trusler om vold. I 
sådanne tilfælde er det dog ifølge personalet ofte muligt at tale med forældrene om 
det ved en senere lejlighed, når gemytterne har lagt sig. Ved sådanne lejligheder 
bliver det påpeget overfor forældrene, at der er tale om uacceptabel adfærd, hvilket 
forbavsende ofte modtages med forståelse.  Den sproglige tone og 
kommunikationskultur som nogle af forældrene benytter sig af, kan være barsk og 
voldsom, men det ser ud til at personalegrupperne har opbygget en vis forståelse 
for, at det ikke altid skal forstås så stærkt som det er sagt, da det i et vist omfang kan 
være udtryk for en sprogkode og samtalekultur som bygger på kraftudtryk og stærke 
virkemidler. 
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Pædagog: Det kan vi godt rumme. Vi siger til dem, når det er 
gået over gevind. Man kan godt blive skældt ud, men man kan 
ikke blive smidt ud herfra.  

Også i disse stærkt belastende sammenhænge forsøger personalet at fastholde 
loyaliteten med barnet og en forventning til forældrene om at de, ud over 
voldsomme temperamenter og eventuelle aggressioner, også er i besiddelse af 
evnen til at iagttage sig selv i et nøgternt lys og erkende, når det er kørt af sporet.  
Ud fra personalets erfaringsformidling i materialet, ser det ud til at en sådan klar og 
direkte saglig kommunikation med forældrene som regel virker godt og 
konfliktaftrappende.  Denne saglighed genfindes i forskellige sammenhænge, som vi 
skal se i det følgende. 

Saglighed 
Der er saglighed og nøgternhed i relationen og fokus på det vi skal samarbejde om. 
Sagligheden er et gennemgående træk i materialet og præger tilsvarende relationen 
til forældrene. Sagligheden er tæt forbundet med en klar og direkte kommunikation 
med tydelig dagsorden, fokus og rollefordeling. Denne saglighed tager form i en 
omhyggelig, omsorgsfuld og venlig tone i omgangen med forældrene. Materialet 
bærer præg af mange henvisninger til og overvejelser over hvordan kontakten med 
forældrene samtidig kan være nær og tillidsfuld og præget af den store saglighed og 
klare fokusering på barnet. Det er noget som personalegrupperne hele tiden 
arbejder med at balancere.  

Pædagog: Vi anstrenger os meget på, at det er 120% 
professionelt. Så det ikke bare er den der small talk, kan man 
sige, en sludder for en sladder.  

Pædagog 2: Det er en balancegang man lige skal have lagt ind. 

Interviewer: Når du siger professionelt, hvad er det så?.. Er det 
en distance, eller en eftertanke, eller en bagtanke, der er inde 
over... Hvad handler den der professionalisme om? 

Pædagog: Det er især en distance i forhold til vores eget 
følelsesapparat. Selvfølgelig, den der med, at man ikke skal 
være veninder med forældrene, man skal være venlige, og man 
skal behandle dem ordentligt og respektfuldt og sådan nogle 
ting, men der er sådan en mur herude. Og på forhånd, så skal 
jeg have gjort op med mig selv, hvad vil jeg, hvor vil vi hen i 
forhold til dit barn? 
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Læg her mærke til at sagligheden, dvs. det at være forberedt og vide hvad man vil 
med samtalen, stærkt forbindes med at kunne afgrænse sig ikke kun i forhold til 
opgaveudførelsen, men også i forhold til egne, personlige følelser.  Det er med andre 
ord vigtigt at kontakten med forældrene er god fordi arbejdet med barnet er det 
væsentlige. 

Pædagog: der var jo mange der stod i kø for at have de 
forældresamtaler. Det kan pædagoger godt lide. 

Pædagog 2: Jeg kan ikke så godt lide det. Ja, jeg er smadder 
god til det, og jeg er blevet god til det, men det er ikke 
….derfor, jeg er blevet pædagog. Hvor mange pædagoger har 
det modsat... Jeg betragter det som et middel, som et redskab, 
som jeg er nødt til at have. Men jeg forstår selvfølgelig ikke 
det enkelte barn så godt, hvis jeg ikke er med i den slags ting. 
Så på den måde er det målet der helliger midlet. 

På samme måde lægges der i de gode eksempler overalt vægt på at fastholde 
arbejdet med barnet, og relationen mellem primærpædagog og barn er derfor noget 
som man prøver at holde fri fra mulige konflikter og konfrontationer med 
forældrene, så barnet ikke havner i en loyalitetskonflikt – og så pædagogen ikke 
fanges af uhensigtsmæssige følelser overfor forældrene og vice versa.  

Pædagog 1: I arbejdet med basispladsbørnene har vi en 
supervisor ansat her. Ham har vi brugt som buffer i samtalerne 
med familien. Nogle gange har supervisoren sagt de svære 
ting, så det ikke var os de skulle være sure på. 

Pædagog 2: og barnet skulle komme i loyalitetskonflikt. 

Interviewer: Hvad kunne de svære ting være for noget? 

Pædagog 2: Det er typisk alkohol. Men det kan være alt muligt 

Pædagog 3: Det kan også være når forældrene har en helt 
uacceptabel adfærd. Der var en familie, hvor der var nogen, 
der skulle sige til forældrene: ”Jeres dreng, han er som Jer, han 
er ikke til at holde ud at være sammen med”. I store træk var 
det sådan det var, og der blev forældrene da stikhamrende 
tossede på supervisoren, og ikke på os. Og det var jo rigtig 

rigtig godt. 
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Mandlig pædagog 1: Ja det var meget godt jeg ikke kom op at 
slås med ham. 

Pædagog 3: Nogle år efter sagde de, at det var sgu’ rigtig nok. 

Mandlig pædagog 1: I det samspil blev det lige præcis 

supervisoren, der blev the bad guy. 

Sagligheden i tilgangen til forældresamarbejdet manifesterer sig således i en klar 
arbejdsdeling mellem institutionens forskellige medarbejdere. De udfylder 
simpelthen forskellige funktioner i forhold til forældrene og disse forskellige 
funktioner er fordelt efter personalets strategiske overvejelser. På forskellige måder 
tydeliggøres disse arbejdsdelinger for forældrene, så de har en mulighed for at 
orientere sig og selv agere i forhold til dem.  

Mødet med forældre giver som nævnt tidligere, ofte anledning til at pædagoger 
stræber efter at efterligne det mere eller mindre ”naturlige” møde mellem 
ligeværdige parter i den private sfære. Det betyder at relationen ofte forklæder sig i 
mere eller mindre venskabelige former, når det går godt og i personligt forankrede 
og motiverede følelser, når det går dårligt (Kjær2003, 2007). Dette giver som regel 
stor uklarhed og signalforvirring i relationen, ligesom relationen har tendens til at 
blive et mål i sig selv og være svær at skelne fra et privat, venskabeligt eller fjendtligt 
forhold i og med at den professionelle får svært ved at trække grænsen mellem det 
professionelle engagement og de private følelser. Det medfører også ofte store 
vanskeligheder med at håndtere svære, konfliktprægede eller meget følelsesladede 
emner, som fx problemer i samspillet mellem børn og forældre, børns sorg og 
vanskeligheder mv. Det kan indebære at sådanne emner ikke bringes på bane eller 
bagatelliseres. Den pædagog-forældre-relation som efterligner en privat 
venskabsrelation eller en uforpligtende kunde-ekspedient-relation søger ofte at 
undgå enhver form for potentiel konflikt eller uenighed (Røn Larsen 2005), da det 
betragtes som ubehageligt eller farligt for relationen.  I stedet satser man i denne 
type relationer på at de menneskelige kvaliteter skal bære igennem. Der opstår 
derfor en stræben efter at udtrykke og nå ind til parternes autentiske 
menneskelighed.  Det vil sige at pædagogen søger at fremstå ved hjælp af det der 
betragtes som den ægte personlighed, gerne dens mest sympatiske, empatiske og 
venlige sider. Denne strategi fører imidlertid ofte frustrationer, udbrændthed og 
grænseløshed med sig og derved vanskeliggøres eller umuliggøres pædagogens 
arbejde med barnet og forældrene. Omvendt kan det grænseløse positive 
engagement i barn og forældre i konfliktsituationer ændre sig til lige så grænseløs 
mere eller mindre fordømmende eller aggressiv adfærd fra personales side. 

De gode eksempler fremviser i modsætning hertil træk som tyder på, at personalet 
ikke stræber mod en nær og venskabelig relation til forældrene, for relationens egen 
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skyld. Derimod forsøger de at etablere en saglig og fokuseret, omhyggelig og 
omsorgsfuld relation til forældrene af hensyn til arbejdet med barnet. Samtidig 
afgrænses relationen til forældrene gennem sit formål, nemlig at samarbejde om 
barnets læring, trivsel og udvikling. Jagten på autenticiteten antager derfor i disse 
institutioner en ganske anden karakter, end den gængse. I stedet for at forsøge at 
fremstå som autentisk individ med en vis reference til deres privatperson, arbejder 
disse pædagoger på at være autentiske som netop pædagoger (Kjær 2007a). Det 
autentiske i rollen som pædagog udspringer derfor ikke primært af det at være ægte 
som ”sig selv” – hvad det måtte betyde9.  Det betyder derimod at være ægte og 
troværdig netop i forhold til den rolle, som skal udfyldes af en pædagog. At 
pædagogens personlige dispositioner og private tilbøjeligheder spiller en rolle også i 
arbejdssammenhænge er imidlertid ikke det samme som at sætte dette i centrum 
eller at betragte det som en naturlig tilstand. Disse aspekter betragtes i de gode 
eksempler snarere som personlige ressourcer, der kan og skal bruges, bearbejdes og 
analyseres i arbejdet. 

Den sagligt prægede tilgang til mødet med forældrene kan fx manifestere sig i 
strategiske overvejelser over hvilken slags ”mig”, pædagogen skal satse på i arbejdet 
med lige præcis denne familie, fx afventende, lyttende, direkte, aktiv etc. Det vil sige 
at pædagogen i stedet for at insistere på, at ”sådan er jeg”, i stedet ved hjælp af 
supervision og kollegiale refleksioner, kalibrerer sig selv i forhold til netop de 
mennesker som er forældre til vedkommendes primærbarn.  Dermed benytter 
pædagogerne sig strategisk af et træk ved social interaktion i det hele taget. Sådan 
gør mennesker nemlig generelt i socialt samspil med andre mennesker (Snyder 
1974).  Ved hjælp af disse overvejelser arbejder personalet i de gode eksempler med 
at blive så troværdige og autentiske som muligt i deres rolle som pædagog med 
særlige opgaver i forhold til et barn i vanskelige omstændigheder. 

Det indebærer også at tommelfingerreglen om at det skal være andre end 
kontaktpædagogen som siger svære, konfliktprægede ting, ikke er ufravigelig. 
Principperne afvejes i hvert enkelt tilfælde og tages i brug på måder som svarer til 
det specifikke behov og den unikke situation.  Denne afvejning ser dog ikke ud til at 
være den enkelte pædagogs privatsag, men derimod indlejret i kollegiale og 
superviserede sammenhænge. Som her hvor en pædagog fortæller om at også det at 
være direkte og offensiv som primærpædagog i bestemte situationer har sine 
fordele, netop i forbindelse med det at fremstå som autentisk pædagog i forhold til 
forældrene: 

                                                             
9 Ingen mennesker er formodentlig helt identiske med sig selv (Kemp 1995). Dels fordi vi 
fremtræder forskelligt på vores forskellige livsarenaer – fx som ægtefæller, forældre, 
kollegaer, naboer, sønner/døtre mv., dels fordi vi ændrer os igennem vores livsløb. I begge 
dimensioner ville det være voldsomt grænseoverskridende, hvis vi praktiserede at være ens 
overalt hvor vi færdes og gennem hele livsløbet. Mennesker som på denne måde fremtræder 
ens, defineres på forskellige måder som stærkt afvigende. 
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Pædagog: Jeg har oplevet møder hvor jeg troede at ledelsen 
var bussemand, men ikke gjorde det, så jeg blev nødt til at sige 
det svære……..Hvis jeg skal være troværdig, må jeg også sige 
det jeg ser. Så bliver jeg mere autentisk, moren slapper af, 
samarbejdet bliver bedre. Så det kan også være godt. Nogle 
gange. Jeg er ikke helt enig med metoden altid. 

Eksemplet illustrerer hvordan regler og metoder i de gode eksemplers institutioner 
især udfylder en væsentlig rolle i forhold til at klargøre pædagogens rolle og funktion 
og bevidstgøre personalet om hvad de er i gang med og hvorfor. Når denne indsigt er 
til stede, er det muligt at arbejde metodisk i betydningen: At anvende de 
pædagogiske principper, begreber og praktisk-metodiske greb som redskaber der 
hjælper personalet til at applicere, justere og udvikle indsatsen så den hele tiden 
udfylder sin funktion (jfr. kapitel 6). Dette metodiske arbejde med at etablere 
hensigtsmæssige, individuelt tilpassede applikationer af den valgte metode, er meget 
fremtrædende i forbindelse med forældresamarbejdet. 

Pædagog: Jeg havde et ungt par på 18 år som havde fuld tillid 
til mig, så det var mig der sagde alting og pegede på, hvad de 
kunne gøre bedre og hvor der var problemer. Det ønskede de 
også. Omvendt så kan en psykisk syg mor tage al vores tid. Så 
siger jeg: ”Gå ind til lederen, hun har tid, så passer vi dit barn 
imens”…… Men det er ikke alle forældre der gør det selv. Nogle 
skal hjælpes. Så kan jeg sige til lederen: ”Spørg lige hvordan 
hun har det”. Jeg laver selvfølgelig en aftale med moren om 
det først. For nogle kræver det tilvænning at bruge ledelsen – 
og at jeg hjælper med at lave en aftale om det. 

Pædagog 2: Jeg kan også nogle gange finde på at tage dem 
lidt på sengen og sige: ” Kom, så går vi lige ned til Anette” – og 
så går jeg og de følger med. Så smider Anette alt hvad hun har 
i hænderne. Det har vi en aftale om. 

Pædagog: Lederen er den der stiller de farlige spørgsmål – 
også til mig som pædagog, til møderne, så jeg på en måde i 
gåseøjne bliver ”tvunget” til at sige det. 

Pædagog 3: Lederen er lynafleder, når det er svært og gør 
forældrene kede af det eller vrede. 

Pædagog 2: Lederen gør også nogle gange det at hun bruger 
pædagogen (fx mig) som eksempel. Så fortæller hun, at det er 
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hårdt for mig og på den måde bliver det legalt at sige at det er 
hårdt at passe barnet. 

Pædagog: Jeg kan også nogle gange sige, at jeg synes også det 
er hårdt, men kan gå hjem, det kan du ikke. 

Her giver personalet en række eksempler på forskellige tillempninger af den 
metodiske tilgang til forældresamarbejdet. Eksemplerne spænder mellem en 
ordning, hvor primærpædagogen uden problemer, efter aftale med forældrene, 
aktivt påpeger problemer, og giver gode råd og vejledning. En anden ordning handler 
i langt højere grad om forældrenes egne problemer og derfor inddrages, i 
overensstemmelse med det grundlæggende princip om at fastholde fokus på 
arbejdet med barnet, andre aktører i dialogen med forældrene. Flere mellemformer 
og varianter af det grundlæggende princip om at beskytte relationen mellem 
kontaktpædagog, barn og forældre, nævnes her. Når pædagogen ”tvinges” til at sige 
noget ubehageligt skaber det en helt anden dynamik i samtalen, end hvis 
pædagogen af sig selv bringer noget vanskeligt på bane. Også forskellige manøvrer 
som kan skabe loyalitet mellem barnets to primære omsorgsgivere, henholdsvis 
forældre og kontaktpædagog, nævnes. Den gennemgående logik går ud på, at det er 
ok, at give udtryk for følelser, tanker og iagttagelser, men at det bør foregå under 
rimelige former, hvor alle parter respekteres. De forskellige foranstaltninger og 
ordninger sigter alle mod at forbedre chancerne for at kunne tale med forældrene 
om det der er relevant og vigtigt omkring barnet. Denne dialog er dog altid i risiko for 
at parternes syn på hinanden kan fanges af roller som skurk og offer og endnu værre 
blive fastlåst i dem. Denne problematik er ligeså vanskelig at håndtere, som den er 
vigtig for at få forældresamarbejdet til at fungere.  

Pædagog: Det er et problem hvis både pædagogen og ledelsen 
bliver fanget i bøddel-offer-temaet. Så vil det være svært at 
lave godt forældresamarbejde. Derfor er det også vigtigt at 
begge får supervision. 

Pædagog 2: I nogle familier skal det være meget tydeligt, 
hvem der siger hvad. Men det må aldrig være to mod en. Der 
skal altid være en som støtter forældrene. Men pædagogen 
skal heller ikke svigtes. Det kan nogle gange være svært fordi 
man er så fokuseret på at støtte forældrene. Noget må man 
æde i sig som pædagog og sige: Der går ikke noget af mig…… 
Det hjælper en meget at man kender til problematikken og får 
supervision. Men ALLE har lig i lasten, så det sker at det gør 
ondt. 
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Pædagog: Derfor er det også så kolossalt vigtigt at forberede 
og evaluere mødet. For det er sket at nogle af pædagogerne 
har følt sig solgt. Lederen skal tage sig af både pædagogen og 
forældrene. 

Pædagog 2: Så man ikke føler sig svigtet som pædagog. 

 Pædagog: Man skal kunne klare når forældrene kører hårdt 
på og sår tvivl om pædagogens arbejde.  

Pædagog 2: Det er noget som man virkelig ikke kan, når man 
starter her. Det skal man lære. 

Pædagogerne fortæller her om nogle af de belastende og vanskelige psykologiske og 
gruppedynamiske processer, som er på spil mellem personale og forældre. Det er på 
dette område at nogle af de mest voldsomme følelsesmæssige udsving udspiller sig 
for begge parter. Indadtil arbejder personalet med at forholde sig til dette og 
forberede og efterbearbejde forløbene, samt give de involverede såvel fagpersonlig 
som pædagogisk supervision.  Tunge problemstillinger og voldsomme følelser af 
skyld og skam over ikke at slå til præger nogle af forældrene og derfor er der også 
stor opmærksomhed på at hjælpe og støtte dem.  Et gennemgående træk er således, 
at der i de gode eksempler er en stor opmærksomhed på at respektere forældrene 
og deres personlige integritet.  Denne opmærksomhed manifesterer sig i konkrete 
strategier for at undgå at overskride grænsen til det private og for personlige. Det er 
en yderst delikat balancegang, eftersom forældreskabet og det sociale samspil med 
børnene udgør et centralt omdrejningspunkt for familielivet og den sociale og 
kulturelle definition af familien. En af de måder, dette balanceres på, er ved at skabe 
tydelighed omkring personalets position som pædagoger, ansat i institutionen. 

Tydelighed 
Det er tydeligt at personalet er repræsentanter for institutionen og ikke er 
privatpersoner. Personalegrupperne er optaget af og dygtige til at forstå sig selv, 
deres handlinger og deres relationer som en del af børnehaven som institution med 
et særligt ansvar.  Denne tydelighed genfindes i de måder, hvorpå de signalerer 
omkring og i relationen til forældrene.  I nogle af institutionerne er der en endog 
meget klar markering af, at der i mødet mellem forældre og pædagog ikke er tale om 
privat fortrolighed. Der henvises i nogle tilfælde til lederen eller en anden pædagog, 
så relationen mellem barnets primærpædagog og forældre ikke belastes eller 
mudres til af en måske for stor viden om forhold der ikke er direkte relevante i 
forhold til arbejdet med barnet.  Til de jævnlige møder med forældrene, er der altid 
flere personer til stede, så det bliver muligt for primærpædagogen at fastholde sin 
rolle, sin opgave og sin position i forhold til børn og forældre.  
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Pædagog: Vi er aldrig alene til møderne. Vi er altid to, men 
gerne tre, så de uerfarne kan blive oplært. Det er også fordi, 
ellers tror forældrene, at det ikke er noget, der kommer 
videre... Det er for at markere, at det her er en 
personalegruppe, her arbejder vi sammen...Lederen er med 
med basisfamilierne, men ikke med de andre familier. Kun hvis 
vi synes, der er noget, der er svært. Så bruger vi lederrollen.  
Den bruger vi også ret professionelt. Nogle forældresnakke er 
svære, og så prøver vi at vurdere, hvordan klarede vi den, og vi 
taler bagefter om, hvordan er det gået. Det er meget sjældent, 
det er gået dårligt.  Det er nok fordi, forældrene oplever, at 
vores arbejde med deres børn er meget professionelt. Det 
skaber tryghed i de familier med basispladser, og som har 
været igennem en stor udredning.  

Leder: Jeg havde en mor, som gerne ville snakke med os og jeg 
sørgede for at min kollega var med. Så siger moren, ”Ej, jeg 
tror...ej... Jeg siger ikke noget alligevel. Jeg vil hellere snakke 
med dig en anden dag.” Så hun havde brug for, at hun kunne 
fortælle noget om sin barndom, som hun ikke synes kom hele 
institutionen ved... Og så sagde jeg, ”Okay, det gør vi en anden 
dag.” Og så snakkede vi om barnet.  Så tog jeg selvfølgelig en 
snak med hende, uden andre end mig selv. Og så var det 
sådan. 

Interviewer: De der fortrolighedssamtaler, hvad betyder de? 

Leder: Jeg kan ikke bruge det. Jeg kan faktisk ikke bruge det i 
arbejdet med barnet, synes jeg. Men jeg respekterer at der er 
en, som skal have det sådan. 

Pædagog: Jeg gør det slet ikke. Du gør det som leder, jeg ville 
aldrig gøre det som pædagog. Det er beskyttelse af mig selv 
og mit gode arbejde hernede, som skal blive ved med at være 
godt, og som jeg hele tiden skal kunne være glad for. Og fordi 
jeg skal arbejde professionelt med vedkommendes barn, og 
med vedkommende selv også. 

Personalet arbejder med at synliggøre de roller som forskellige medarbejdere 
indtager i forhold til forældrene og gør meget ud af at gøre det klart, at en samtale 
med en pædagog er en samtale med en repræsentant for institutionen og dens 
arbejde med barnet. Helt personlige samtaler mellem forældre og medarbejdere om 
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forældrenes egne problemer, placeres, når de forekommer, derfor hos en 
medarbejder som tydeligt har fået en sådan rolle, typisk lederen, som vurderer om 
og hvortil der eventuelt skal henvises videre. 

Tillid og åbenhed opfattes som meget vigtige forudsætninger for 
forældresamarbejdet, og personalet tager ansvar for at opbygge tilliden. En 
medvirkende årsag til at det lykkes, kan formodentlig ligge i det, at denne tillid og 
åbenhed ikke er diffus og udflydende, men derimod ret velafgrænset. Når det 
handler om barnet og dets trivsel, udvikling og læring, er der ingen grænser for 
åbenheden og tilliden. Der kan tales om hvad som helst og i princippet også når som 
helst – ellers arrangeres der en mulighed for det hurtigt.  Det at tilliden er afgrænset 
og fokuseret omkring barnet, tager udgangspunkt i personalets egen meget 
fokuserede og afgrænsede tilgang til arbejdet.  

2. Håndtering af magtrelation 
Magtens sprog er knyttet til det formelle møde og dets indbyggede logik om at man i 
mødet ved hjælp af sproget kan håndtere problemer, træffe beslutninger og finde 
løsninger.  Personalet er generelt meget bevidst om denne problematik og har i 
deres institutions praksis etableret strategier for at håndtere den.  Det har den 
konsekvens, at personalegrupperne på forskellige måder forholder sig reflekterende 
og strategisk til det sprog og de genrer som hører til magtudøvelse.  Det er genrer 
som redegørelser, indberetninger, observationer mv. Alle disse genrer er rigt 
repræsenteret i de medvirkende institutioner, ligesom der er en høj grad af 
skriftlighed og faglighed. Karakteristisk for de gode eksempler er, at skriftlighed og 
høj faglighed også omsættes og sættes i spil i mødet med forældrene og 
transformeres på måder, der kommer forældrene i møde. I det følgende gives 
eksempler på dette.  

Personalet er meget bevidst om deres magtposition i forhold til børn og forældre. 
Den udbredte opfattelse af, at mødet mellem pædagoger og forældre kan og skal 
sammenlignes med et personligt eller endog privat møde mellem ligeværdige 
mennesker, er ikke fremherskende i de gode eksemplers institutioner. Tværtimod er 
der en høj grad af bevidsthed om, på hvilke måder netop mødet mellem pædagoger 
og forældre adskiller sig fra private relationer: 

Pædagog: Det er os, der er den kontrollerende instans, det ved de 
også godt. Det er også derfor de holder på formerne ret tit. Det er 
også derfor de ikke kommer her ret tit [og er med], de henviste 
familier.  

Her ses hvordan det er tydeligt for personalet, at de udgør det nærmeste led i 
familiens kontakt med et forvaltningsmæssigt system med lovgivningsmæssig 
forankring i generelle principper og pligt og hjemmel til at gribe ind. Den høje grad af 
bevidsthed omkring egen magtposition ser ud til at bidrage til personalegruppernes 
tydelige, og ret afvigende måde at betragte forældresamarbejdet. I de gode 
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eksemplers institutioner er der som vist en klar bevidsthed om at samarbejdet med 
forældrene og relationen til dem er motiveret af hensynet til og arbejdet med 
barnet. Relationen mellem forældre og personale er derfor aldrig et mål i sig selv, 
hvilket medvirker til den høje grad af saglighed og fokus. Det betyder også, at 
pædagogerne i det gennemgående fokus på hensynet til barnet har pejlemærker og 
vurderingskriterier som hjælper dem til at agere hensigtsmæssigt og fokuseret i 
samspillet med forældre. 

Pædagog: Forældrene ved, at vi kan snakke sammen. Og vi 
siger ikke noget til nogen, altså det er ikke sådan at vi ringer til 
Socialforvaltningen og siger, ”Prøv og hør...” Men vi kan godt 
sige til dem, ”Ved du hvad, jeg skal snakke med dig, fordi det 
der går ikke. Jeg bliver nødt til at kontakte forvaltningen.” Så 
på den måde, det er vi ikke bange for. Det er en del af vores 

opgave... Det gør vi også. Og det har vi gjort rigtig meget.  

Samtidig arbejdes der som det ses i citatet, systematisk med at sikre en 
kommunikation som er ærlig og direkte og som med udgangspunkt i loyalitet overfor 
børnene, forsøger at gøre det muligt at føre en løbende dialog om det der er 
problematisk, vanskeligt eller uacceptabelt.  Der viges altså ikke tilbage for at bruge 
magt, når det er nødvendigt, ligesom magtudøvelsen heller ikke afmonterer den 
gennemgående kommunikationsstrategi i forhold til forældrene. Selv når der lægges 
an til at overveje at anbringe barnet, sker det i en åben kommunikation med 
forældrene. Personalet forsøger her at fastholde en faglig/saglig tilgang til 
problemstillingerne i kombination med den tidligere omtalte grundlæggende tilgang 
til forældrene som myndige og i besiddelse af en vis grundlæggende rationalitet. Det 
afbalancerende punkt i dette er spørgsmålet om barnet og barnets tarv. 

På baggrund af bevidstheden om egen magtposition håndteres magten i mødet med 
forældrene desuden i form af en række karakteristiske konkrete strategier. I det 
følgende vil der blive givet eksempler på disse strategier. Eksemplerne er tænkt som 
illustrationer af princippet om at håndtere magtrelationen mellem forældre og 
personale og er derfor ikke praksis i alle institutioner. Det fælles træk er, at de gode 
eksempler alle på forskellige måder forholder sig konkret og strategisk til netop 
magtrelationen. 

Hjemmebesøg.  
De hyppige og jævnlige samtaler med forældrene kan foregå i familiens hjem. 
Hjemmebesøg har den indlysende erkendelsesmæssige fordel for personalet at de på 
denne måde vælger, at placere sig selv på udebane.  I den forbindelse lægger 
personalet vægt på at de netop på hjemmebesøget er gæster i familiens hjem og gør 
sig umage med at optræde derefter. Denne erkendelse italesættes som en ressource 
der kan bruges til at håndtere mødet med forældre, når pædagogen selv er på 
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hjemmebane i institutionen. Det tydeliggør simpelthen hvor vigtig en opgave, 
personalet har med at sørge for at forældrene inviteres ind og hjælpes i 
institutionen. Det giver også personalet mulighed for ved selvsyn at forholde sig til 
hjemmet og familien i stedet for, som det ofte er tilfældet, at forlade sig på 
formodninger. Dermed vidensbaseres arbejdet med forældre og børn i en 
usædvanlig grad. 

At familierne kan opfatte besøget som en kontrolforanstaltning, hvor personalet kan 
se hvor mange tomme flasker der står i køkkenet og om der er gjort rent, italesættes 
direkte. Personalet gør det klart, at de ikke er der for at ændre familiens liv, eftersom 
det er udenfor deres kompetenceområde, men for at kunne udføre et arbejde med 
barnet som bedst muligt svarer til barnets behov og situation, samt for at tale med 
forældrene om hvordan barnet har det i børnehaven og hvordan forældrene kan 
bidrage til at øge barnets trivsel.  

Pædagog: Det jeg oplever ske her, er at vi viser, at vi også er 
mennesker. Vi kommer hjem i deres hjem og vi er bare helt 
almindelige. Selvfølgelig er vi en kontrolinstans, og vi har 
vores dagsorden, men vi er også nogle mennesker man kan 
snakke med omkring småting. Det gør at den der accept, 
varme og åbenhed får plads.  

Pædagog 2: Ja, og det gør det muligt at turde være personlig 
uden at være privat. Uden at bruge det til at få fedtet sig ind 
på en eller anden lurvet måde. Altså, vi tør jo godt sige hvad vi 

ser, og hvad vi synes.  

Det at indgå i situationer som er anderledes end hverdagens klare rollefordeling, 
skaber nye muligheder for at etablere og udbygge samarbejdet og for at få forståelse 
for barnets og forældrenes måder at agere på. Det som i citatet formuleres af 
pædagog i termer af menneskelighed og almindelighed handler ikke om en 
inderliggjort og hjemliggjort pædagogrolle, men snarere om at den stærke fokusering 
på arbejdet med barnet og den gennemgående saglige fokusering af relationen og 
formidlingen af pædagogens arbejde levner plads til at pædagogen også kan 
henvende sig på måder som signalerer, at man understreger forældrenes 
almindelighed, sådan som det er omtalt tidligere. Når der er klarhed og tydelighed 
omkring pædagogrolle mv. så er det også muligt at skrue op og ned for den i 
forskellige situationer.  Når det er tydeligt, at der kan tales alvorligt om specifikke, 
veldefinerede emner, bliver det også muligt at holde et frikvarter fra alvoren.  Citatet 
kan således illustrere, at det ser ud til at sagligheden og det stærke fokus på arbejdet 
med barnet, samt den myndiggørende tilgang til forældresamarbejdet fremmer 
forældres tillidsforhold til institutionen, hvorimod grænseløsheden, det diffuse og 
inderliggjorte kan få forældrene til i højere grad at lukke af. 
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Alternative kommunikationskanaler 
Nogle af de forældre som personalet samarbejder med er fremmede overfor den 
måde at kommunikere og verbalisere, som er knyttet til det pædagogiske arbejde og 
til institutionernes værdier generelt. Der kan være mange forskellige årsager til 
denne fremmedhed. Det kan være udtryk for forskellige blokeringer og 
beskyttelsesmekanismer, eller det kan være udtryk for begrænsede sprogkundskaber 
eller manglende erfaringer med eller interesse for at knytte ord og handling 
sammen. For nogle af forældrene kan der således være tale om en mangeårig rutine i 
at tale offentlige instanser efter munden for at få fred for yderligere indgriben. For 
andres vedkommende kan der være tale om at sproget generelt har en lille 
betydning for det at forstå, lære, træffe beslutninger mv. De gode eksempler er 
præget af bevidste strategier og procedurer, som forsøger at tage udgangspunkt i 
dette og etablere kommunikationskanaler som i højere grad svarer til forældrenes 
situation. Det kan tage form af at personalet i nogle tilfælde vælger at gøre og vise 
noget i stedet for at tale om det. Det kan foregå spontant ved at personalet viser sit 
samspil med barnet i forbindelse med hente-bringe-situationen. Det kan foregå efter 
aftale i institutionen eller det kan foregå på en tur ud af huset, hvor forældre, barn 
og en anden pædagog end primærpædagogen hjælpes ad med at udføre forskellige 
daglige aktiviteter som at købe ind, lægge til at sove. På den måde forholder 
personalet sig konstruktivt og ikke nedladende til det faktum, at nogle forældre ikke 
kan håndtere middelklassens kommunikationsform: mødet, hvor man sidder omkring 
et bord og taler. En anden form for tilgang til denne problematik er den alternative 
årsplan. 

Årsplan på billeder 
At producere en årsplan på billeder, så ikke læsekyndige forældre også orienteres er 
en konstruktiv måde at forholde sig til det at nogle forældre har svært ved 
skriftlighed og sprog. Det giver desuden den fordel, at forældre og børn får et medie 
som inviterer til at familien samtaler om barnets hverdag. Hermed tages de 
forskellige grader af fortrolighed med sproglighed generelt og skriftsproglighed 
specifikt alvorligt. Udarbejdelsen af den billedbaserede årsplan forholder sig til 
problemet ved at omdefinere eller transformere den etablerede genre, årsplanen 
udgør. Formålet er at forsøge at modarbejde nogle forældres oplevelse af at være 
udenfor og marginaliseret, hvilket den almindelige årsplan medvirker til. I den 
forbindelse er grundholdningen, at det vigtigste er at få sit budskab frem så godt som 
muligt, så det bliver muligt for forældrene at forstå og orientere sig i det, 
institutionen arbejder med. Hermed sørger personalet for at gøre sit arbejde så 
tydeligt som muligt, og vinklet i forhold til forskellige behov og forudsætninger. 
Dermed minimeres den grad hvormed forældre ellers risikerer at blive henvist til 
forskellige former for gætteri med fare for misforståelser mv. Det vigtige her er, at 
det ikke betragtes som besværligt ekstraarbejde af hensyn til forældre som burde 
tage sig sammen, som har fået det at vide flere gange etc. Det betragtes derimod 
som en del af institutionens opgave at forsøge at få alle forældre i tale. Et sidste 
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eksempel på et område, hvor magtrelationen typisk er usynlig for personale, men 
meget mærkbar for forældre, er spørgsmålet om børnenes tøj, sko og sutsko. 

Omhu vedrørende børns tøj, sutsko mv. 
Mange steder fralægger personalet sig ansvar for at holde styr på børnenes tøj, sko 
og sutsko, som i stedet defineres som et forældreansvar. Det at lede efter sutsko og 
forsvundne vanter og huer er derfor mange steder et tilbagevendende, 
halvfrustrerende, gensidigt irritationsmoment. Tendensen i de gode eksempler går i 
retning af, at institutionerne ser ud til at forsøge at afhjælpe disse praktiske, men 
ofte meget irriterende problemer, så de ikke udvikler sig til de professionelles 
indirekte magtdemonstration overfor forældre, som til gengæld benytter lejligheden 
til at måske at lette trykket over denne og diverse andre større og mindre 
frustrationer.  

Forældres forventning om at personalet er indstillet på at hjælpe med at holde styr 
på praktiske ting tages alvorligt og imødekommes med venlighed og forståelse, så 
det ikke giver anledning til unødvendig vrede. Der er således en parathed i 
institutionerne til at finde konkrete praktiske løsninger med ekstra tøj, regntøj, 
reparere en barnecykel, holde orden på børnenes sutsko. Materialet giver eksempler 
på personalets bevidste satsning på dette og insisteren på at betragte det som et 
væsentligt udtryk for respekt i forhold til forældrene. Et sted udmønter den 
grundlæggende opfattelse af forældre som myndige, rationelle og kommunikerbare 
sig i et princip om at ansvaret for børnenes tøj, naturligt ligger i institutionen når 
barnet befinder sig der, ligesom det øvrige ansvar for barnet. 

Pædagog: Det ER jo et problem. Det er dyrt og besværligt hele 
tiden at skulle købe nyt. Det kender man også fra sine egne 
børns institutioner. Og kan vi ikke finde det eller holde orden i 

det, så må vi erstatte det.  

Imødekommelsen af forældrene i forbindelse med kommunikationsformer og – 
medier, i forhold til hvor og hvordan samarbejdet skal udfolde sig og i forhold til en 
rimelig forventning om hjælp til at holde styr på praktiske ting, er eksempler på tiltag 
som på forskellige måder håndterer det altid tilstedeværende magtforhold mellem 
forældre og personale. Disse måder bidrager alle til at magtforholdet forvaltes så 
konstruktivt og sagligt som muligt og med særlig hensyntagen til forældrene, deres 
vilkår, situation og forudsætninger. Det betyder ikke at magtforholdet forsvinder 
eller usynliggøres, men derimod, at det forvaltes bevidst og konkret.  

3. Samarbejdet har fokus på barnet i institutionen og det pædagogiske 
arbejde 
Sagligheden, de myndiggørende og tillidsskabende tiltag og 
magthåndteringsstrategierne lægger op til et tæt og intensivt samarbejde med det 
grundprincip at intet er for småt eller for stort at veksle et par ord eller tale 
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indgående om. Princippet ser ud til generelt at fungere godt i de gode eksemplers 
institutioner. Faktisk så godt, at åbenheden også må håndteres og balanceres, så den 
ikke tager fokus og tid fra arbejdet med barnet. 

Pædagog:[ …..]der er mange familier, der meget gerne vil hive 
fat i pædagogen i rummet, hvor alle de andre børn er og hvor 
forældrene er, så siger de, ”Hvad med det problem?” Altså, de 
vil meget gerne have at pædagogen skal stå i rummet og 
snakke om problemet. Og der har vi det sådan, at hvis der er 
noget, så går vi på kontoret, og så kan man snakke. Men når 
man så siger, ”Vi går herover”, så siger de, ”Nej...nej... Det er 
ikke så vigtigt.” Men det er faktisk ret vigtigt. Det er også en 
beskyttelse af familierne; altså, de behøver ikke at vide, hvad 
de andre har at slås med. Det kan de selv fortælle hinanden – 
der er jo muligheden ved kaffebordet eller fællesspisningen. 
Og der er mange af vores basisfamilier der finder sammen ved 
fællesspisningen. Så er det jo dem selv der fortæller, at de har 
en basisplads, det er ikke os der fortæller det. 

Pædagog 2: Det er den ene effekt af det, den anden effekt er jo 
også, at vi faktisk leger med børnene. Altså, vi er jo sammen 
med børnene, så vi sidder ikke og pludrer-pladrer med 
forældrene oppe ved kaffebordet, eller står i gangen og 

snakker og sådan noget. 

Citatet illustrerer personalets optagethed af at tage ansvar for at beskytte 
forældrene mod uforvarende at udlevere sig selv og barnet overfor andre forældre 
og børn.  Heri ligger også et engagement i at sørge for at spørgsmål og temaer bliver 
seriøst modtaget. Dermed signalerer personalet, at institutionen har en slags 
offentligt, pædagogisk rum, hvor arbejdet med børnene udspiller sig. Men der er 
også andre rum, hvor problemer kan håndteres, planer lægges, kritik formuleres osv.  
Markeringen af disse forskellige sociale rum i institutionen, kommunikerer ikke kun 
at det er vigtigt at samtaler med forældrene foregår under rimelige og seriøse 
former. Den signalerer også at arbejdet med børnene og den logik og de dynamikker 
som er forbundet hermed, i lige så høj grad skal foregå under seriøse, rimelige 
former og derfor skal respekteres som en væsentlig og for børnene nødvendig 
aktivitet. Dermed fastholder personalet sit arbejde i flerfoldig forstand på barnet, 
dels i deres gennemgående dagsorden i forhold til forældrene, dels i synliggørelsen 
af, at det arbejde der tales om, faktisk har en forbindelse til det der sker i deres 
møde med barnet, og dels ved at sikre og skabe rum for, at målsætninger, 
intentioner og problemindkredsninger kan omsættes i konkrete samspil med 
børnene. 
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Pædagogens påpegning af, at personalet faktisk leger med børnene, viser hvilket blik 
på børns leg og på pædagogisk arbejde, de gode eksempler udviser. Det at kunne 
udføre et arbejde af højeste kvalitet med børn i psykosociale vanskeligheder kræver 
simpelthen fokusering og koncentration – og omgivelsernes accept af denne 
nødvendighed. Det at lege med børnene betragtes her som en meget væsentlig 
pædagogisk virksomhed der indgår som en helt integreret del af arbejdet med 
børnene. Dette beskrives yderligere i kapitel 8, men her kan vi blot konstatere, at 
personalet på forskellige måder sørger for at sikre sig tid og rum til fokuseret 
pædagogisk interaktion med børnene. 

Fokus på barnet 
Fokus fastholdes på barnet og på at institutionens opgave retter sig mod barnet. 

Pædagog: Vi havde en familie med to børn, i hele deres liv i 
institutionen, så havde de ondt i maven, og de fik the, og vi 
passede på dem, og vi snakkede med moren, og der skete ikke 
rigtig noget. Men – udover at vi lægger meget vægt på maden 
og omsorgen, når vi spiser, og lægger meget vægt på, at vi har 
en god kontakt med familien, og vi arbejder sammen med dem 
om deres problemer, så laver vi også mange ting med 
børnene. Vi har en masse traditioner, så året igennem har man 
en masse at glæde sig til, og vi oplever noget, kommer på 
koloni, og vi har efterårskoloni, vi har juletraditioner, vi laver 
teater, vi løber på skøjter – vi gør alt det, som alle børn godt 
kan lide. Så udover at man har nogle problemer, så kommer 
man også til at have en god barndom med en masse 

oplevelser. 

Det væsentlige at lægge mærke til i citatet her er at personalet ikke resignerer i det 
pædagogiske arbejde med barnet, hvis og når det ikke rigtig lykkes at få familien i 
tale. Tankegangen er: Hvis man i sjældne tilfælde tvinges til at resignere overfor 
forældrene, så må man aldrig opgive børnene. Uanset hvor hårdt børnenes liv er, kan 
man altid gøre noget godt for dem; give dem nogle gode dage, nogle spændende 
oplevelser, noget dejlig mad, en hyggestund som skaber glæde og forventning i deres 
liv. Denne tilgang adskiller sig fra hvad der kan konstateres i en række andre 
institutioner (Kjær 2007b), hvor frustration over dysfunktionelle familier får 
personale til at konkludere, at opgaven er for stor og at det derfor er umuligt for en 
daginstitution at gøre en positiv forskel for barnet (Jensen 2004).  

Kontakten med forældrene har som nævnt hele tiden børnene som mål.  
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Pædagog: ”Vi kan måske ikke få forældrene til at lave helt om 
på deres liv, men vi kan samarbejde med dem om at gøre 
noget godt for deres børn” 

Et af midlerne til at få dette samarbejde til at vokse frem ser ud til at være den 
saglige konkrethed, som præger de gode eksemplers tilgang. Barnet beskrives 
konkret for forældrene, og der lægges stor omhu i, især i starten, men også siden 
hen at sørge for at videreformidle alt positivt der er at sige om barnet. 

Pædagog: Først[ skal jeg] fokusere på at alle børn er jo dejlige 
på en eller anden måde. Så selvfølgelig er der også noget 
dejligt ved lille Olfert. Og det kan alle forældre godt lide at 
høre, så det er jo en indgang. Hvor jeg har åbnet noget i dem, 
men jeg har ikke åbnet noget i mig selv, det er ikke mine egne 
personlige følelser. Det er sådan, som jeg ser ham i 
børnehaven og med min pædagogik og sådan nogen ting..... 
Forældrene bliver lyttende og positive, fordi de mange gange 
er blevet slået oven i hovedet – så tænker de, nå okay, kan han 
også det? Ja! Og så gerne med et eller andet lille eksempel, en 
oplevelse, at så gik vi tur på gaden, og så gjorde lille Olfert det, 
og ”Nå? Gjorde han det? Holdt han et andet barn i hånden? 
Det plejer han ikke.”  

Interview: Så de er simpelthen ikke vant til at høre, at deres 
børn kan noget? 

Pædagog: Nej, det er de ikke vant til. Så det hører de først, og 
så bagefter, så går vi ind og siger, ”Og hvad skal vi så arbejde 
videre med, så det her det bliver bedre?” ”Ja, okay” – så har 
forældrene jo også gjort sig nogle tanker om, lidt afhængig af, 
hvad det er for nogen forældre – jamen, hvad søren kan vi 
gøre. Fordi de er jo alle sammen glade for deres børn, og de vil 
jo deres børn det bedste. Så er de også med på at sige, 
”Jamen, hvad kan vi måske gøre?” ”Skal lille Olfert lidt 
tidligere i seng om aftenen, så han kan være frisk i 
børnehaven?” ”Okay, det gider jeg måske godt at gøre en 
indsats for, det var ellers hylende svært før i tiden. Men jeg 
kunne gøre det på den og den måde...” Det er faktisk lidt 

sådan det foregår. Så hjælper vi lidt til, selvfølgelig.. 

Barnet beskrives for forældrene i forskellige konkrete og specifikke situationer, så 
billedet af barnet nuanceres. Barnets personlighed, handlinger og relationer løftes 
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frem på positive måder som i citatet. Personalet har fokus på hvad de gør 
pædagogisk med barnet og formidler det til forældrene. Barnets problem(er) 
generaliseres ikke, men håndteres specifikt. Det betyder, at barnets vanskeligheder 
ikke gøres til et bærende træk ved dets personlighed. I stedet er der fokus på at 
formidle barnets positive intentioner, som ofte frustreres fordi der er noget, barnet 
eller de andre børn har svært ved at håndtere i det sociale samspil. Når samtalen på 
denne måde gøres konkret og når personalet signalerer at de er glade for at arbejde 
med barnet, er forældrene mere tilbøjelige til at lukke op for de tanker, de selv har 
gjort sig. Den konkrete og eksempelnære kommunikationsform medvirker til at 
opdele den problematiske situation omkring barnet i mindre, mere håndterlige dele. 
Den store uoverkommelige frustration eller bekymring hos forældrene inviteres 
dermed ind i en fælles afsøgning af handlemuligheder. 

De gode eksemplers institutioner er med andre ord gode til at tage udgangspunkt i 
en konkret problemudredning og omsætte den til pædagogiske strategier med et 
læringsperspektiv.  Det giver en vis grundlæggende optimisme og fremtidshåb i 
arbejdet med barnet og dermed også i forældresamarbejdet. Det at det positive i 
barnet fremhæves og fastholdes i forhold til forældrene, kan formodentlig ikke 
overvurderes, hverken for forældrenes oplevelse eller for personalets egen tilgang til 
arbejdet. For forældrene kan dette være både overraskende og i nogle tilfælde 
livsændrende. 

Pædagog: En mor sagde til mig: ”I kan også godt se det gode i 
mine børn” 

Pædagog 1: Jeg tror også det er først og fremmest det der med 
at vi ser de gode ting i deres børn. Det åbner op for rigtig 

meget. 

Der er hvad dette angår tale om et bevidst valg.  Men dette valg har i sig selv trænet 
personalet i at få øje på positive sider ved børn som har en forhistorie som 
skrækeksempler, syndebukke, ballademagere mv. og som kan være vanskelige for 
personale at acceptere og end mindre holde af. 

Pædagog: Forældrene oplever ikke, at de bliver krænkede af 
os.[…].. Vi fokuserer jo også på det positive ved deres børn. 
Hvad er de gode ting? Og alle de problemer de har haft rundt 
om med børnene i institutionerne, og så er de kommet her, og 
så siger vi, ”Ej, hvor er din unge skøn, og han kan det og det og 
det – og så er der lige nogle ting, vi skal hjælpe ham med.”  

Interviewer: Lidt småtteri sådan? 
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Pædagog: Ej, uden at negligere det selvfølgelig.  

Materialet bærer præg af, at personalegrupperne i de gode eksempler ved siden af 
den massive opmærksomhed på børnenes vanskeligheder og belastningerne ved at 
arbejde med dem og deres forældre, også har en praksis for at lægge mærke til og 
gøre hinanden opmærksomme på det positive og det der lykkes. Det kan være et lille 
gennembrud: han kunne være med i legen i næsten fem minutter, inden jeg foreslog 
at vi lavede noget andet. Små pudsigheder, sjove bemærkninger, gammelkloge 
attituder, overraskende succeser formuleres af personalet og deles med kollegerne. 
På den måde hjælper medarbejderne hinanden med at finde og fastholde glædelige 
aspekter ved arbejdet. Glæden ved børnene er således noget som ikke kun opstår i 
den enkelte pædagogs erfaring og oplevelse, men noget der skærpes og udbygges af 
den kollegiale kultur. Materialet er således tonet af vilje og evne til at kunne glæde 
sig over det positive både sammen med kollegaer, sammen med børnene og ikke 
mindst sammen med forældrene. 

Fokus på barnets fremgang 
Barnets sejre, udvikling, erobring af nye færdigheder, kompetencer, relationer mv. 
fremhæves, anerkendes og fejres. Sammenligning med barnets udgangspunkt bruges 
til at motivere børn og forældre til fortsat samarbejde og indsats. Både på 
institutionsbesøg, i interviewmateriale og i materiale fra arbejdsmøder, kan det 
iagttages, at personalet bruger det at sammenligne øjeblikkets billede med 
situationen på et tidligere tidspunkt. I sidste uge, sidste måned, sidste år var der 
noget, barnet havde svært ved eller ikke kunne. Denne sammenligning bruges til at 
pege på, at det nytter at prøve og det er med til at skabe optimisme, selvtillid og 
selvværd hos forældre og børn.  I den forbindelse er det værd at lægge mærke til, at 
de gode eksemplers institutioner har vel indarbejdede rutiner for skriftlighed 
omkring arbejdet generelt og med basisbørnene specifikt. Det gør det muligt at 
skabe en konkret, vidensbaseret og dermed troværdig kommunikation med alle 
involverede om hvordan barnet har udviklet sig. Og ikke mindst, så sikrer det, at 
fremskridt ikke glemmes, eller bliver diffuse, sådan som det let sker i en ikke-skriftligt 
baseret hverdag. Den motiverende effekt af dette, kan næppe overvurderes. 
Erfaringer med at det kan nytte, at problemer kan håndteres, at ting kan blive bedre, 
at børnene kan blive dygtigere, gladere og mere aktive, er noget af det mest 
opmuntrende og motiverende for alle parter. Dette er formodentlig en væsentlig 
bidragende faktor i forhold til det, at personalet ikke kun fokuserer på problemer, 
men håndterer dem konkret, konstruktivt og fremadrettet. De gode eksempler er 
således meget klar over at vejen til forældrenes tillid og samarbejdsvillighed går 
gennem et rigtigt godt arbejde med barnet, så det bliver tydeligt for forældrene, at 
barnet begynder at trives og udvikle sig. 
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Pædagog: I de fleste tilfælde går der ikke så længe før der er 
positive historier og når de forældre kun har hørt dårlige 
historier, så er det godt at få en positiv historie. Så går 
samarbejdet sgu’ også lidt bedre, når de kan høre at det går 
godt med barnet. 

En sådan ressourceorienteret tilgang medfører i de gode eksemplers institutioner 
ikke, at man går i den oplagte fælde: Nemlig at en problemorienteret 
fejlfindingsretorik, med fare for at etablere selvopfyldende profetier, ændres til en 
positiv hurra-retorik hvor der KUN fokuseres på det gode, med fare for at overse 
vanskelighederne. Derimod ser det ud til at de eksemplarisk dygtige professionelle er 
i stand til at balancere de to, så de har skarpt øje for barnets vanskeligheder, men 
samtidig arbejder fokuseret og konkret konstruktivt på at forbedre barnets 
muligheder for at lære og udvikle sig. Det er især dette arbejde, som formidles til 
forældrene af personalet. Men også børnene selv bidrager til denne formidling ved 
hurtigt at blive meget glade for at gå i institutionen og komme hjem med mange nye 
positive indtryk. 

4. Samarbejdet giver forældre let adgang til personalet og god indsigt i 
institutionens arbejde 
Der er i de gode eksemplers institutioner en markant øget mulighed for kontakt 
mellem personale og forældre. Blandt andet ved at der som fast rutine afholdes 
jævnlige, hyppige møder. 

Høj mødefrekvens 
Der er i de gode eksemplers institutioner en markant hyppigere og lettere tilgængelig 
kontakt mellem forældre og personale. Personalet informerer om faste møder med 
basisbørnenes familier med intervaller på mellem minimum en gang om måneden og 
op til en gang hver tredje måned, plus det løse. Det er i modsætning til hvad man 
ofte ser, nemlig, at man holder de faste møder med forældrene en eller to gange om 
året, og ellers, når der er grund til – ekstra – bekymring. Mødekadencen er ikke kun 
høj, men ser også ud til at følge et fast mønster. Det er i sig selv med til at 
afdramatisere samtalerne og med til at flytte fokus fra krisehåndtering og 
problemfokusering til at interessere sig for løsningsmodeller og fremadrettede 
strategier. Personalet er grundigt forberedt til møder, ligesom dagsorden, formålet 
med mødet og hvem der deltager generelt gøres tydelige inden mødet. Som nævnt 
tidligere er en del øvrige overvejelser forbundet med mødeforberedelse og  -
efterbearbejdning. 

I den forbindelse spiller det naturligvis en væsentlig rolle, at der i disse institutioner 
er tilført ekstra ressourcer, som gør det muligt at praktisere et forældresamarbejde, 
som grundlæggende set har en større volumen, end sædvanligt.  Det er 
karakteristisk, at der satses på at gennemføre alle fast planlagte møder, også selv om 
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det i en periode går bedre eller rigtig godt. Dermed fastholdes fokus og sagligheden i 
samarbejdet, ligesom det ansporer til ikke at hvile for meget på laurbærrene, men 
hele tiden afsøge mulighederne for at sætte nye mål for det pædagogiske arbejde. 
Den ret massive mødevirksomhed ser ud til ikke kun at udfylde en funktion i forhold 
til at opretholde og udbygge en god relation til forældrene, men er med til at 
etablere en logik om at personalet også igennem møderne med forældrene er med 
til at fastholde sig selv i en stræben efter at (sam)arbejdet er ambitiøst på både 
barnets og pædagogikkens vegne. Det sker gennem den markante forpligtelse blandt 
personalet til at formidle det pædagogiske arbejde til barnets forældre. Denne 
forpligtethed er formodentlig med til at etablere en høj grad af meningsfuldhed 
omkring de processer som løbende foregår blandt personalet indbyrdes, hvor der 
blandt andet foregår observation, iagttagelse og fortælling, refleksion, analyse af 
hændelsesforløb og problemstillinger, samt opsætning og justering af pædagogiske 
mål. Sagt på en anden måde, så sker der det, at personalets rutiner for og 
kompetencer i at formidle det pædagogiske arbejde til forældrene, er med til også at 
tydeliggøre pædagogikken for personalet selv. Italesættelsen og den åbne, 
personlige og ikke-fagspecifikke formidling tvinger personalet til at genformulere og 
dermed genoverveje sin praksis. I formidlingsprocessen foregår der ny erkendelse, 
ikke kun om familien og dens interne dynamikker, men også om de pædagogiske 
handlinger og deres forbindelser til intentioner og virkninger i praksis. 

Det høje niveau af mødevirksomhed ser altså ud til at medvirke til at skabe større 
viden ikke kun hos forældrene om barnet og pædagogikken, men også hos 
personalet – ikke kun om barn og familie, men også om pædagogikken. 

Institutionen åbner sig mod forældre 
Der er en klar markering – og praktisering – af at forældre er velkomne til at være i 
institutionen. Den klare markering af forældrenes tilbud om at være med, deltage, 
tale osv. er fulgt op af en stor tydelighed omkring og hjælp til at håndtere, hvordan 
man som forældre kan være i institutionen. Det betyder, at forældre ikke er henvist 
til selv at gætte eller afkode, hvad der betragtes som en god måde at være til stede i 
institutionen på. Ud over den generelle åbenhed og imødekommenhed, er det 
påfaldende, at personalet i disse institutioner har etableret praksis for at det er 
legitimt at lave specifikke aftaler om og endog sætte konkrete mål op for 
forældrenes tilstedeværelse i institutionen. Det betyder, at hvis det er vanskeligt 
eller utrygt for forældrene at være til stede, så etablerer personalet en ordning 
omkring tilstedeværelsen. En ordning som tildeler forældrene en klar, socialt 
accepteret rolle og funktion.  Disse arrangementer kan have forskellige former, 
hvoraf nogle eksempler, kan illustrere princippet:  

a) Man kan som forælder sidde ved forældrebordet og drikke kaffe med de 
andre forældre, mens personalet arbejder pædagogisk med børnene.  
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Her skabes der mulighed for at forældre med forskellige baggrunde og 
forudsætninger kan mødes omkring en fælles social aktivitet, som ikke er voldsomt 
krævende eller forpligtende. Det betyder, at man som forælder, også til børn i 
basispladser, får mulighed for at opleve sig som en del af en legitim og upåfaldende 
normalitet. I de samtaler med forældre som er foregået undervejs, har det været 
fremhævet som en meget betydningsfuld erfaring, ligesom personalet vurderer det 
til at være væsentligt. 

b) Man kan gå på kontoret og tale med lederen om egne problemer, som ikke 
direkte har med arbejdet omkring barnet at gøre.  

Denne form for tilstedeværelse i institutionen adskilles fra den almindelige pædagog-
forælder-relation og henvises derfor konsekvent til en ikke-involveret medarbejder, 
fx lederen eller en sekundær pædagog. 

c)  Man kan være med hele dagen sammen med barnet i huset eller på tur som 
en slags medhjælpervoksen.  

Denne måde at være med i institutionen ser ud til at være vanskeligst at håndtere for 
forældrene i den klassiske målgruppe, som sjældent benytter sig af tilbuddet, men 
dog gennemføres oftere i forbindelse med barnets fødselsdage. 

d) Man kan aftale, at man kan sidde fx en halv time og iagttage hvordan 
personalet gør med barnet.  

I forbindelse med nogle forældres afmagt omkring det sociale samspil med sine børn, 
kan det arrangeres, at de får mulighed for at få inspiration til hvordan man kan skabe 
en mindre konfliktfyldt eller belastende hverdag. Personalet fungerer i disse 
situationer som rollemodeller for forældrene, og der kan efter behov knyttes nogle 
italesatte kommentarer, instruktioner eller forklaringer til handlingen. 

e)  Man kan gå afsides til en spontan snak og tale om noget der presser sig på.  

Det kan være på forældrenes initiativ, eller det kan være, at personalet iagttager, at 
forældrene sukker ekstra dybt i dag, eller andet, som inviterer til spontant at give 
udtryk for om der er noget galt. Intentionen fra personalets side kan være varierede, 
fx at ”lukke det op og lukke det ned”, så det kan afgøres om der skal aftales et 
egentligt møde og med hvem. Det kan være såvel internt i institutionen som med fx 
en socialrådgiver. Det kan også være for at undgå, at irritationer eller problemer 
hober sig op og bliver uhåndterlige. Endelig kan det være løst ved hjælp af selve den 
ekstra opmærksomhed og omsorg, forældrene tildeles i situationen. 

Samlet set udfylder disse mere eller mindre spontane eller aftalte ordninger omkring 
forældrenes gang i institutionen, at personalet tager ansvar for at sørge for at 
forældrenes tilstedeværelse fremstår som legitim og selvfølgelig for alle parter. Det 
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betyder at medarbejderne aktivt medvirker til at gøre sig selv let tilgængelige for 
forældrene på forskellige måder. Dermed gør institutionen sig ikke afhængig af, at 
forældrene er i stand til (eller er nødt til at lære) at benytte sig af en bestemt 
kontakt- eller samarbejdsform. De pædagogiske budskaber omkring barnet gives 
således flere udtryk og sproglige som ikke sproglige former, hvorved 
sandsynligheden for at budskabet forstås og modtages positivt øges.  

Pædagog: Når de kommer til os og siger, ”Må jeg lige snakke 
med dig?” Så siger vi ja, og så smider vi hvad vi har i hænderne 
– vi siger ikke ”i næste uge”. Og på den måde ved de, at vi kan 
snakke sammen.  

Opsamling 
Det empiriske materiale peger samlet set på, at personalegrupperne i de gode 
eksemplers institutioner praktiserer et forældresamarbejde som på en række 
områder udmærker sig ved sit omfang, sin karakter og sine kvaliteter.  
Til sammenligning kan fremdrages erfaringer fra et ministerielt finansieret 
udviklingsprojekt. Iversholt, Bak og Kabel (2005) har på baggrund af et KID-
metodeudviklingsprojekt i Kolding Kommune, skrevet en vejledning om 
forældresamarbejde om børn med særlige behov. De konkluderer, at der ikke kan 
anbefales én bestemt metode til udvikling og gennemførelse af forældresamarbejde. 
Dog kan man konkludere, at der er nogle centrale forhold som må være til stede, hvis 
forældresamarbejdet skal have en høj kvalitet. For det første er der tre 
gennemgående principper at arbejde med: 

 Barneperspektivet 
 Forældreperspektivet 
 Pædagogperspektivet 

 
En sådan grundlæggende betingelse for opbygning af et hensigtsmæssigt samarbejde 
mellem forældre og professionelle omkring børn med særlige behov er, at personalet 
er i stand til at foretage systematiske og kontinuerlige skift mellem de tre 
perspektiver i planlægning, gennemførelse, analyse og evaluering af 
forældresamarbejdet.  
Evnen til at benytte sig af sådanne perspektivskift er massivt til stede i materialet fra 
de gode eksemplers Institutioner10.  Enhver iagttagelse, ethvert eksempel, enhver 
påstand suppleres, kvalificeres og nuanceres med tilsvarende pointer der udspringer 

                                                             
10 Læg dog mærke til, at de gode eksempler udgør dele af materialet. Det er altså ikke sådan, 
at alle de professionelle i alle personalegrupper er i besiddelse af alle de nævnte 
kompetencer. Disse forhold gælder det udsnit af såvel materialet som institutionerne, der 
fremviser det højeste niveau i forhold til tilstedeværelsen af god praksis ift målgruppen og 
deres forældre, høj pædagogfaglighed og eksistensen af en institutionskultur som fremmer 
en løbende udvikling af pædagogisk praksis, pædagogisk refleksion og analyse, og en 
professionel identitet baseret på faglighed/saglighed. 
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af evnen til at anlægge perspektiver med udgangspunkt i de tre involverede parters 
position og rolle i samarbejdet.  
Dernæst fremhæves det at relationen mellem forældre og pædagoger må have et 
formål der ligger ud over relationen selv, nemlig barnet. Relationen er altså 
instrumentel i sin karakter og bør derfor ikke blive et mål i sig selv for de 
professionelle. 
Personalet i de gode eksemplers institutioner har gennem forløbet dokumenteret en 
klart instrumentel og rationelt baseret tilgang til forældresamarbejdet og til de 
relationer med forældrene, der er nødvendigt for at kunne udføre et godt stykke 
arbejde med børnene. Den instrumentelle tilgang etablerer en tone af faglighed og 
saglighed i mødet med forældrene, hvilket ser ud til at modsvare netop den klassiske 
målgruppes egen tilgang. De har som forældre i høj grad brug for at en central sfære 
af privathed respekteres af de professionelle. En sådan privathed bliver mulig at 
opretholde når relationen mellem forældre og pædagoger ikke bliver grænseløs og 
grænseoverskridende som den gør når den får karakter af at blive et mål i sig selv. En 
relation med mål i sig selv er i princippet uden ophør og begrænsning, hvilket 
personalet modvirker ved at begrænse relationen til at handle om barnet.  
Den faglige og saglige tone i relationen mellem personale og forældre betyder på 
ingen måde, at den er kold, fjern eller teknokratisk – for at bringe nogle af 
pædagogfagets egne bekymringer i spil.  Tværtimod ser det ud til at den høje grad af 
fokusering på barnet og den faglige/saglige tilgang snarere styrker og underbygger 
tillid og åbenhed i relationen.  Her ser vi ud til at nærme os et velkendt 
tilsyneladende paradoks i pædagogers samarbejde med forældre, nemlig det 
forhold, at de professionelles ønske om nærhed og tillid blokerer for at denne tillid 
kan vokse frem fordi de professionelle ofte forventer eller ønsker, at tilliden og 
nærheden er det første som skal være til stede. Derfor føler pædagoger sig ofte 
mistænkeliggjort eller usikre, hvis tilliden ikke er der fra start.  
I de gode eksemplers institutioner går man den modsatte vej: Man arbejder sagligt 
og fagligt, med fokus på barnet i institutionen og med blik for barnets og forældrenes 
ressourcer, muligheder og erobringer af nye kompetencer. Derved opbygges – som 
en tillægsgevinst – en åbenhed og tillid mellem personale og forældre. Personalet 
kræver ikke tillid, men arbejder på at gøre sig fortjent til den. Man kan også 
formulere det sådan: Her taler man ikke om at man vil have åbenhed og tillid – i 
stedet udfører man praktiske handlinger som viser at personalet konkret og aktivt er 
i stand til dels at udføre et godt arbejde med børnene og dels lægger op til og 
forventer et vist fundamentalt niveau af rationalitet og myndighed fra forældrenes 
side. Ideen er at man får tillid dels ved at gøre sig fortjent til den, og dels ved at vise 
tillid. 
Personalegruppernes høje bevidsthed om ikke at privatisere og over-inderliggøre 
relationen bevirker, at de ofte meget strategisk undgår at komme til at rode i forhold 
som ikke har relevans for arbejdet med børnene. Pædagogerne har således et stærkt 
fokus på ikke at ”forurene” eller belaste relationen mellem primærpædagog og 
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forældre med uvedkommende eller konfliktprægede spørgsmål. Til det formål 
benytter personalegrupperne sig af ledelsen, supervisoren, sekundærpædagogen 
eller andre omkring barnet. 
Det er den professionelle som har ansvaret for at skabe rammerne for samarbejdet 
og som skal sørge for at forældrene inddrages kontinuerligt. Udviklingen af 
forældresamarbejdet bygger på den forudsætning, at pædagogerne skal være i stand 
til at foretage det omtalte perspektivskifte, så de på forskellige tidspunkter i forløbet 
kan skabe forudsætninger for et frugtbart, ressourcefremkaldende møde. 
Perspektivskiftet og dets medfølgende refleksion er væsentlige faktorer for 
personalets læring i forhold til at bemestre sig forældresamarbejdets metoder. 
I nærværende projekts empiri er alt dette til stede, dog med yderligere 
overbygninger af strategiske overvejelser over hvordan man som institution og 
personalegruppe kan udnytte de forskellige aktørers roller, relationer og 
perspektiver konstruktivt og hensigtsmæssigt i forhold til opgaven med forældrene. 

 Personalegruppernes evne til perspektivskifte udgør en ressource som får 
samarbejdet til at pendulere tilpas mellem pædagoger og forældre. 

 En fortløbende, tilpas og tydelig fokusering af relationen, kendetegner 
forældresamarbejdet i de gode eksempler. 

 Vi kan iagttage en balancering mellem et kontraktlignende forhold 
(klient/ekspert) og et partnerskabslignende forhold i form af et konfliktuelt 
samarbejdsforhold i de gode eksemplers institutioner. 

 Vi kan iagttage en instrumentel og faglig/saglig tilgang til forældrerelationen 
blandt personalet, således at forholdet ikke privatgøres eller overbelastes. 

 Vi kan iagttage en insisteren på at også forældre til basispladsbørn mødes 
med konkrete og systematiske forventninger om kommunikerbarhed, evnen 
til rationel tænkning og myndighed. 

 Vi kan iagttage en insisteren på, at også forældre til basispladsbørn skal 
mødes og positioneres så almindeligt og ”normalt” som muligt. 
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Kapitel 8 

Analyse af fund: Pædagogisk 
praksis i børnehøjde – trivsel, 
læring og deltagelse 
I forbindelse med etableringen af Basispladsprojektets forsknings- og udviklingsdel 
har Københavns Kommune opstillet tre fokuspunkter, nemlig trivsel, læring og 
forældresamarbejde (projektbeskrivelse 2007).  Disse fokuspunkter har derfor været 
udgangspunkt for flere tematiske gennemgange af forskningsprojektets empiri. 
Forældresamarbejdet og synet på forældrene er rigt og tydeligt repræsenteret i 
materialet og behandles særskilt i kapitel 7. Materialet giver på tilsvarende måde 
indsigt i aspekter vedrørende trivsel og læring. Der er imidlertid i de gode eksemplers 
institutioner så stor en sammenhæng mellem de to dimensioner trivsel og læring, så 
det ikke giver mening at behandle dem særskilt, hvorfor de behandles samlet i dette 
kapitel.  I de indledende dele af kapitlet gøres der nærmere rede for hvad der har 
motiveret dette analytiske valg, da det hænger sammen med de gjorte fund og 
dermed med træk i de gode eksemplers institutionskulturer. Indledningsvis vil disse 
træk blive berørt i termer af forholdet mellem målorientering og 
deltagelsesorientering i det pædagogiske arbejde. Derefter vil vi komme ind på træk 
ved de måder hvorpå de gode eksemplers personalegrupper fremstår som vidende 
og kompetente i arbejdet med børn i udsatte positioner ved at forholde sig aktivt til 
forholdet mellem læring, trivsel og deltagelse.  Dernæst gives konkrete illustrationer 
af hvordan dette arbejde manifesterer sig i mødet med børnene. 

Pædagogisk arbejde mellem målorientering og 
deltagelsesorientering 
Udviklingen af en socialt inkluderende faglighed i pædagogers arbejde med børn i 
udsatte positioner må finde sted i en bevægelse mellem målorientering og 
deltagelsesorientering11. En sådan bevægelse indebærer, at al aktivitet kan betragtes 
både som mål og som middel. Men det kræver en reflekterende metodiker at kunne 
skelne mellem de to og veksle mellem målfokusering og middelfokusering i enhver 
handling, samvær og aktivitet, samt at kunne afveje og afbalancere 
målorienteringens relation til deltagelsesorienteringen. Det kræver desuden at 

                                                             
11 Med udgangspunkt i Aristoteles værk Etikken peger Carsten Pedersen (2009) på de fire vidensformer: 
”fronesis (en situationsetisk viden/sans), sofia (en filosofisk viden/sans), episteme (en videnskaplig 
viden/sans) og techne (en teknisk viden/sans). Disse fire vidensformer danner to par, fronesis og sofia 
samt episteme og techne. Det første par danner grunden til det Aristoteles kalder værdirationel 
aktivitet (”foretages uden et formål uden for aktiviteten selv”) mens det andet par danner grunden til 
målrationel aktivitet (”foretages med et formål uden for aktiviteten selv”).    
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handlingen kvalificeres af løbende analyser af pædagogikkens konkrete 
fremtrædelse, således at en undersøgende tilgang opretholdes. Derved opbygges et 
beredskab til at kunne forholde sig relevant og metodisk-systematisk til vurderingen 
af konkrete hændelsesforløb, samt til det at kunne agere i spontant opståede 
situationer.  

I de gode eksemplers institutioner ser det ud til at deltagelsen er helt central for 
personalets tilgang til trivsels og læringsdimensioner, og pædagogen betragtes 
tydeligt som agent for skabelsen af denne deltagelse. Barnets deltagelse er altid et 
mål i sig selv og desuden et middel til læring, trivsel og yderligere deltagelse. 
Deltagelsen kan således også have mål udenfor sig selv, fx at barnet opbygger 
nødvendige legekompetencer. Når deltagelsen er suppleret med en målorientering, 
og altså er et middel, så udspringer dette på den ene side af det samfundsmæssige 
opdrag, som de i de senere år er blevet afspejlet i de lovgivningsmæssige rammer, og 
på den anden side af barnets situation og problemstillinger omkring det.  

Det målorienterede perspektiv kan spores i følgende citat fra en af 
projektinstitutionerne: 

Pædagog 1: Vi vil gerne skabe en kultur hvor man taler pænt 
til hinanden. Hvor man siger ”tak”, og ”vil du række mig”. Det 
er jo et stort diffust mål: ”Vi vil gerne have, at I taler pænt til 
hinanden.” Men vi arbejder konkret med det, for eksempel, 
den anden dag, da hele køkkenet var fyldt med børn og jeg 
siger til Vigga:” Vigga, vil du have et stykke knækbrød?” Og 
Vigga siger: ”ja tak, det vil jeg gerne”. Så siger min kollega lidt 
længere nede på hjørnet:” hallo mine damer og herrer, må jeg 
bede om fuldstændig ro” og alle børnene sidder sådan her 
[stirrer opmærksomt]. ”Vi tager lige denne scene en gang til”, 
siger min kollega så. Så ved jeg godt hvad han mener, og 
siger:” Vigga, vil du have et stykke knækbrød”, ”ja tak, det vil 
jeg gerne”, og så klapper vi alle sammen. Det er et lille 
eksempel på, at det er sådan vi gerne vil have det. Så lidt efter 
er der en der siger: ”Vaaaaaand”, og så siger vi: ”prøv lige at 
tage den en gang til”. Altså hvor det kommer helt ned i det 
konkrete. Jeg synes vi er meget gode til det der, så de ved 
hvordan vi gerne vil have det og ser at sådan taler vi også med 
dem og med hinanden. 

Pædagog 2: Det er med fokus på når det lykkes, altså der er 
taget udgangspunkt i den gode situation. 

Pædagog3: Det er en pæn måde at lære dem at tale pænt på. 
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Pædagogerne står som det fremgår af citatet klart ved, at de arbejder målrettet med 
at børnene lærer sig bestemte normer og værdier. Personalet benytter deres 
definitionsmagt til at formidle nogle omgangsformer, som de finder hensigtsmæssige 
i forhold til at gøre hverdagens samspil mere smidigt og behageligt for alle. Den 
positive tilgang fungerer her som konkret metodisk tilgang i personalets arbejde med 
at etablere rum for børnenes erobring af sociale omgangsformer og regler for (og i) 
socialt samvær. Et andet centralt træk her, er at de voksne insisterer på at 
læringsrummet etableres ikke kun ved hjælp af det gode eksempel børn imellem, 
men også ved at de voksne agerer rollemodeller ved at praktisere det, de prædiker. I 
argumentationen for at have de klare normer for sproglig omgang indgår også et 
stærkt deltagelsesorienteret aspekt i og med at dette ikke kun gøres fordi børnene 
kan tage kompetencerne med sig videre ud i livet.  Det gør det også meget mere rart 
at være sammen her og nu, hvilket er et gennemgående træk, som fremmer alle 
børns deltagelse.  

Det er i dette eksempel desuden værd at lægge mærke til, at der ikke skelnes mellem 
børn i basispladser og børn som anvises plads efter den almindelige venteliste12. 
Begge kategorier af børn forventes at lære de etablerede normer at kende og at 
mestre de situationer som institutionshverdagen indeholder. Dermed lægges der 
vægt på at almengøre og usynliggøre den særlige indsats som netop særlig.  

Den markante balancering af de målorienterede aspekter overfor de 
deltagelsesorienterede aspekter, kan i andre eksempler spores i form af en slags 
bekymring for eller modstand mod målrettet styring: 

Pædagog: Jeg har i en periode leget den leg om hvad dyrenes 
børn hedder og hvad de siger og jeg har også nogle gange 
valgt det fra, blandt andet fordi at, når man laver den leg, så 
er der nogle bestemte, der vil svare hele tiden, og man skal 
sidde og være skolemester. Nogle gange lader jeg være med at 
foreslå den leg, fordi jeg ikke vil have den rolle. Men nogen 
gange, når man har gjort det en gang, så husker børnene det 
og de, der er gode til det, vil jo gerne. Så bliver man også 
drevet ud i det af børnene, sådan er det også i perioder. 

Pædagogen demonstrerer her en afvejning af en målorientering med en 
deltagelsesorientering. Det hyggelige og for nogle børn succesfulde ved at lege en leg 
som kræver at man kan og ved noget og som efterligner tv-quizzens og skolens logik, 

                                                             
12 De noget kringlede formuleringer omkring børn i de forskellige pladskategorier er valgt på 
baggrund af eksistensen af en velmotiveret og kvalificeret kategorikritik i de gode eksemplers 
institutioner. Det indebærer at det yderst veludførte pædagogiske arbejde med børn med 
særlige behov ser ud til at have produceret en modvilje mod at kategorisere børn i 
”basispladsbørn/behandlingsbørn” og ”normale børn”. (se side 162) 
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balanceres i forhold til spørgsmålet om, hvad det betyder for de børn som ikke er så 
dygtige, samt til hele problematikken omkring voksenstyring og 
deltagelsesorientering. Det gennemgående indtryk i materialet peger som her på, at 
det meste kan og skal foregå, men at det altid må overvejes om det bliver for meget, 
omkostningerne ved det må tages i betragtning, og det må vurderes om det udfylder 
sit formål (herunder for hvilke børn), samt om og hvornår det skal vige for en anden 
aktivitet eller en anden målsætning.  

Måden at tale om egen praksis på nedtoner altså i flere tilfælde som det fremgår af 
ovenstående citat, det målorienterede til fordel for det mere deltagelsesorienterede. 
Pædagogernes tale om egen praksis er i nogle passager præget af den til tider 
ophedede diskussion om styring kontra selvforvaltning og der kan indimellem 
identificeres tegn på et slægtskab med et alment forekommende træk i 
pædagogkulturen. Det er beskrevet som en kulturel fantasi om at dagtilbuddet skal 
udgøre en af samfundets sidste arenaer med mulighed for at leve et liv på barnets 
præmisser, dvs. med barnets initiativer, leg og selvvirksomhed i centrum (Hviid 2002, 
Hjort 2000, Kjær 2005). Et sådant udgangspunkt bygger på den opfattelse, at 
barndommen er et slags naturfænomen, som bør beskyttes fra samfundets 
herskende målrationalitet (Kjær 2007, 2009).   

Det generelle indtryk i materialet er dog, at institutionspersonalet i mange tilfælde 
taler om deres praksis inden for rammerne af en målorientering der på den ene side 
tager afsæt i foruddefinerede mål og formål og som samtidig forankres i en 
deltagelsesorientering. De gode eksempler bærer præg af en betoning af 
betydningen af refleksivitet i forhold til hverdagens praksis, og dybere 
grundlagsspørgsmål, ligesom tænkningen gennemgående er præget af en socialt 
inkluderende tilgang, hvor barnets deltagelse er både mål og middel og hvor 
ansvaret for at arbejde for at det lykkes klart ligger hos personalet selv . 
Gennemgående kan der siges at være fokus på at etablere muligheder for barnets 
tilegnelse, erobring og mestring  af især sociale og personlige kompetencer. Et 
karakteristisk træk ved denne fokusering, er at den ikke kun giver sig udtryk i 
planlægning og målformulering, men står allerstærkest og tydeligst i forbindelse med 
vurderingen af konkrete hændelser og erfaringer, som analyseres og diskuteres med 
henblik på at overveje om samspillet og pædagogens handlinger udfylder sin 
funktion i forhold til målsætningerne omkring barnets trivsel, læring og sociale 
deltagelse (se kapitel 6 om reflekterende metodiker). 

Følgende citat afspejler hvordan pædagogerne fastsætter mål for børnenes læring og 
udvikling på disse områder og kan illustrere nogle succeskriterier i deres evaluering 
af målene: 

Pædagog: …. hvis barnet har skabt sig nogle relationer, og 
fået… jeg ved ikke om det er nogle nære venner, men nogle 
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venner og har været i stand til at komme her og har leget og 
var glad over at være her. Typisk starter man i den anden ende 
af skalaen, når de kommer. Men hvis de rent faktisk har lært 
nogle sociale kompetencer: Hvordan kommer man ind i en leg? 
Hvordan kan man være med i en leg? Og hvordan kan man se 
om de andre er sure og vrede og glade? Og hvad skal jeg gøre 
og hvordan kan jeg forhandle lidt her og der? Det er helt klart 
succeskriterierne. 

Det målrationelle og didaktiske perspektiv står centralt i citatet med pædagogens 
eksplicitering af hvad der er målet og med referencer til hvordan der med fokus på 
bestemte områder arbejdes frem mod målet, ligesom det er eksplicit, hvad der 
evalueres. Samtidig illustrerer citatet, at målsætningen og dermed succeskriterierne 
er rettet mod en klar deltagelsesorientering og dermed har social deltagelse og 
sociale og personlige kompetencer i fokus.  

At der arbejdes målrationelt indebærer ikke, at der handles ud fra absolut faste 
forskrifter, som indeholder og fordrer bestemte adfærdsmønstre eller handlinger, 
som ikke også involverer børnenes perspektiver, motiver og handlinger. Tværtimod 
ser den klare målforståelse ud til at skabe fleksibilitet og kreativitet på 
handleniveauet, formodentlig fordi den klare og grundige opgaveforståelse giver den 
enkelte pædagog en dyb indsigt i både de særlige problematikker hos det enkelte 
barn og et målbillede som er nuanceret og velmotiveret. Det vil sige: personalet ved 
hvad de forsøger at opnå, hvordan og hvorfor. Det åbner muligheder for en 
kvalificeret kreativ tilgang med udgangspunkt i de involveredes særlige 
problematikker og relationer. Omvendt betyder den fælles målforståelse, at der 
lægges op til at visse handlinger er bedre end andre i forhold til opnåelsen af målene. 

Det ser på baggrund af undersøgelsesmaterialet ud til at de gode eksemplers 
institutioner hvad dette angår fremviser en række træk. Disse træk kan som nævnt 
karakterisere arbejdet dels som stærkt målorienteret, dvs. med klart pædagogisk 
fokus og rettethed. Dels kan arbejdet karakteriseres som stærkt 
deltagelsesorienteret, dvs. med en tydelig intention om og praksis for at skabe 
muligheder for at børn i udsatte positioner gennem det pædagogiske arbejde får 
etableret rum for deltagelse i institutionens liv og dagligdag med hele dens spekter af 
kontakter, relationer, interaktion, aktiviteter og læring.  

Målorientering og deltagelsesorientering er historisk set gennem kampen mellem 
styrings- og selv-diskursen, blevet etableret som uforenelige størrelser, man må 
vælge mellem (jfr. kapitel 4). Nærværende undersøgelse tyder på at den gode praksis 
er forbundet med personalegrupper som aktivt og konkret tilvælger og kvalificerer 
tilgange og strategier som så at sige får målorientering og deltagelsesorientering til 
at spille sammen så de fungerer dels som hinandens forudsætninger, og dels som 
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hinandens mål og midler. Uden målorienteringen bliver det vanskeligt at vurdere, 
hvad der er vigtigt at deltage i, hvordan, og hvorfor. Omvendt bliver det vanskeligt at 
hjælpe børn til deltagelse uden en bevidsthed om hvad målet med deltagelsen er, 
hvad deltagelsen indebærer og hvilke kompetencer den kræver. I denne forbindelse 
ser det ud til at målorienteringens potentielle læringsaspekt i disse institutioner 
knyttes endog meget stærkt ikke kun til spørgsmålet om deltagelse, men også til et 
arbejde med børnenes trivsel. Også dette arbejde ser ud til at være forankret i 
deltagelsen i og med, at forståelsen af trivsel tager udgangspunkt i en forståelse af 
barnets sociale tilhørsforhold og deltagelse. 

Behandling og myndiggørelse 
Nogle af institutionerne er historisk set vokset ud af et behandlingsparadigme, 
hvilket direkte kan aflæses i nogle af institutionsnavnene. Behandlingsparadigmet13 
er en integreret del af såvel den historiske baggrund som den forvaltningsmæssige 
struktur og forståelsesramme. Behandlingsparadigmet har i lige så høj grad som 
specialpædagogiske paradigmer en iboende fare for stigmatisering, fastholdelse og 
selvforstærkende mekanismer knyttet til sig. Disse farer er personalet i de gode 
eksemplers institutioner meget bevidste om og faren for segregering håndteres 
blandt andet ved at være opmærksom på de selvfølgeligheder, der uundgåeligt 
opstår gennem pædagogisk praksis og sproglige formidlinger af arbejdet. Et sted 
modvirkes behandlingsparadigmet ved en aktiv og bevidst semantisk forskydning i 
brugen af ordet behandling: 

Pædagog: Jeg kan godt lide, at vi kalder det ordentlig 
behandling. Vi behandler hinanden ordentligt. Jeg ved godt, at 
det ikke er populært, og jeg har givet mig, når vi har siddet 
sammen med de andre og sagt, ”Det er rigtig nok, at vi har de 
pladser” – altså det er jo ikke sådan, at vi ikke har dem. Jeg er 
med på at kalde det behandling nu. 

Interviewer: Så man kan sige, at udadtil er man nødt til at 
bruge nogle ord, fordi at sådan virker systemet? 

                                                             
13 Behandlingsbegrebet er historisk set blevet anvendt i Danmark i forbindelse med særlige 
pædagogiske indsatser af specifik karakter. Det er dog langt fra entydigt, at der i alle tilfælde 
er tale om behandling i snæver forstand. Behandlingsbegrebet har rødder i 
lægevidenskabelige og psykologfaglige videnskomplekser som har påvirket og inspireret 
arbejdet i blandt andet dagtilbud. Omvendt er der en stigende efterspørgsel efter pædagoger 
i egentligt terapeutisk arbejde i sundhedsfagligt regi. Det har ført til en glidende overgang 
mellem det behandlingsmæssige i streng terapeutisk forstand og det pædagogiske, samt en 
tendens til at pædagoger har svært ved at skelne. Det væsentlige her er at personalet i de 
gode eksemplers institutioner ser ud til at være gode til at se deres egen rolle og fastholde, at 
de er netop pædagoger og ikke behandlere. De gode eksemplers institutioner prioriterer at 
satse på medarbejdere som er gode pædagoger og ikke dårlige lommeterapeuter. Til gengæld 
trækkes nødvendig ekspertise på specifikke områder ind i arbejdet i fornødent omfang via 
supervision o.a. (jfr kapitel 6). 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 8 

163 

 

Pædagog: Ja, sådan er systemet. Jeg kan huske for nogle år 
siden, sagde en af psykologerne i Centralforvaltningen: jamen 
I arbejder jo sådan. Du kan jo ikke sige at det ikke er 
behandling – I arbejder jo som en behandlingsinstitution, I har 
møder med sagsbehandlere og andre, I laver møder med 
forældrene, I sidder på supervision, og I snakker om arbejdet 
med børnene og får hjælp til at klare presset... Altså, det er 
behandlingsarbejde”.  

Interviewer: Men et eller andet sted, så kan jeg fornemme, at 
det betyder faktisk noget – i hvert fald for dig, måske også for 
jer andre – at det der ord behandling... ? 

Pædagog: Jeg synes man klientgør familier, som jo bare skal 
blive ambitiøse på deres egne vegne og børnenes vegne. 

Ønsket om at undgå klientgørelse manifesterer sig ikke kun i sådanne principielle 
udtalelser, men har også konsekvenser for personalets måder at forholde sig til det 
special-, og socialpædagogiske områdes alment gældende logikker og praktikker. 
Overvejelserne om hvor vidt man skal opfatte arbejdet som ”behandlingsarbejde” 
eller som ”ordentlig behandling” vidner om en meget klar bevidsthed om 
vigtigheden af netop myndiggørelse af børn og forældre – og en stor viden om hvor 
let behandlingstilgangen kan udvikle sig til selvforstærkende processer, der skaber 
lige så meget afvigelse og afmægtighed, som den afhjælper. 

Det myndiggørende princip viser sig på forskellige måder at kunne være i en form for 
modstrid med de måder, hvorpå et forvaltningsmæssigt apparat styrer og fordeler 
ressourcer. At der udføres et højt specialiseret arbejde i de gode eksemplers 
institutioner, og at dette arbejde er udsprunget af særlige ressourcetildelinger og 
bygger på særligt kvalificerede fagligheder, er der ingen tvivl om. Samtidig viser 
undersøgelsens materiale, at den selv samme faglighed i praksis er nødt til at 
udfordre og betvivle den logik, som tildeler de nødvendige ressourcer.  

I de gode eksemplers institutioner kan det eksempelvis konstateres, at personalet i 
formidlingen af deres arbejde gjorde en del krumspring i omtalen af de to kategorier 
af pladser og de børn som befolkede disse pladser. De noget kringlede formuleringer 
omkring børn i de forskellige pladskategorier viste sig at være udtryk for eksistensen 
af en velmotiveret og kvalificeret kategorikritik i de gode eksemplers institutioner. 
Konkrete sproglige udtryk som ”her behandler vi alle børnene – ikke kun 
basisbørnene” og ”det er vigtigt at vi ikke kun behandler børnene, men behandler 
dem ordentligt” er markører for en sådan underbygget og kvalificeret 
problematisering af kategoriernes magt og potentielle fare for at blive 
selvopfyldende profetier. Læg dog mærke til, at dette ikke er udtryk for at diagnoser 
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og problemer ignoreres. Tværtimod adresseres de nødvendige og relevante 
problemstillinger når de konstateres. Dette forudsætter at personalet er trænet i og 
regelmæssigt registrerer og undersøger hvad der sker mellem børnene og hvordan 
børnene har det. Igen er der tale om en frugtbar balancering som præger de gode 
eksemplers karakteristiske tredje vej. 

Det indebærer at det yderst veludførte pædagogiske arbejde med børn med særlige 
behov ser ud til at have produceret en modvilje mod blindt at kategorisere børn i 
henholdsvis ”basispladsbørn/behandlingsbørn” og ”normale børn”, samt mod at 
inddele disse børn i segregerede grupper. Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege at denne modvilje mod klassificering og segregering i de gode 
eksemplers tilfælde IKKE er lig med den udbredte forestilling om at børn med særlige 
behov hvis de blandes med andre børn, selv kan integrere sig. Tværtimod er der tale 
om at stor viden og bevidsthed om de specielle problemstillinger indgår i 
etableringen af et aktivt pædagogisk inkluderende arbejde. (se også kapitel 6 og 7) 
Det ser ud til at den store viden om specifikke problemstillinger i kombination med 
et ønske om at arbejde inkluderende, har tendens til at tydeliggøre, at særlige 
problemer på mange måder er mere eller mindre voldsomme varianter af alment 
forekommende vanskeligheder og at der er tale om et kontinuum som inviterer til at 
tænke i det der samler og ligner frem for det der adskiller og afviger.   

Trivsel, læring og deltagelse 
I det pædagogiske arbejde med børnene udviser de gode eksempler nogle fælles 
træk, som manifesterer sig i personalets tilgang til trivsel, læring og deltagelse. I det 
følgende vil vi komme ind på disse træk og med udgangspunkt i undersøgelsens 
fund, give eksempler på disse. Det betyder at logikken i dette afsnit udspringer af de 
mønstre som har aftegnet sig i materialet i den åbne gennemgang og nærmere 
analyse af disse fund. 

Trivsel er et bredt og komplekst begreb. Så bredt og komplekst, at det omfatter alt 
hvad der handler om at have det godt.  Som begrebet defineres af Per Schultz 
Jørgensen og Bente Jensen (2004), på baggrund af en undersøgelse af børns trivsel i 
skolen, opfattes trivsel som et dynamisk begreb, der har at gøre med både læring og 
deltagelse i sociale fællesskaber. På den ene side omfatter begrebet det passive ’ha’ 
det godt"-syndrom men også det mere aktive "jeg tager udfordringen op"-syndrom. 
Hvis trivselsbegrebet skal kunne anvendes i pædagogiske sammenhænge skal det 
ifølge Schultz Jørgensen og Jensen være så åbent, at det er koblet til selvtillid og 
socialt tilhørsforhold, og de anfører, at en institution der skal fremme børns trivsel 
må sigte mod at udvikle miljøer som skaber: 

 Forbundethed – det at høre til 
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At være forbundet med verden og de andre er at have noget for, at ville noget, at 
være i gang med noget eller at have en rolle i samspillet, som har betydning for 
nogen. At have oplevelsen af at stå for noget, som gør en forskel. 

 Anerkendelse – det at være synlig på legitime måder  

Anerkendelse er at få de andres tilbagemelding om, at det jeg står for også opfattes 
som vigtigt i deres øjne. De respekterer den plads jeg udfylder, sådan at jeg også selv 
synes at denne plads har betydning. 

 Bevægelse – det at kunne indgå i og skabe dynamik og aktivitet 

Bevægelsen vil sige, at jeg er i gang med noget der flytter sig og at jeg flytter mig.  

 Kontrol – det at kunne styre og overskue 

Kontrollen vil sige at det er mig der styrer eller jeg er med til at styre i den forstand at 
jeg har indflydelse på hvad der sker. 

Det vil sige, at barnet skal opleve, at det befinder sig i et socialt fællesskab der 
rummer muligheden for at barnet kan leve op til forskellige færdighedsmæssige og 
sociale krav og have indflydelse på det pædagogiske forløb. Barnet må kunne opleve 
sig som en aktør der på anerkendte og legitime måder hører til og bidrager til det 
sociale fællesskabs orden og processer. 

Læring har ifølge Wenger (2006) at gøre med erhvervelse af vaner, kundskaber og 
færdigheder, men også med dannelsen af identitet. Læring finder sted i praksis i 
sammenhæng med levede erfaringer med at deltage i situationer i fællesskaber med 
andre mennesker. Wenger fremfører, at læring ændrer personers identitet, og altså 
derfor påvirker det som handler om afgrænsning af sig selv og det der fokuserer på 
personen ud fra et socialt perspektiv. Identitet handler således også om, i hvilket 
omfang den enkelte skaber samme mening som den der skabes af de omgivende 
fællesskaber. Wenger (2006:169) angiver, at fokuseringen på identitet peger på 
spørgsmålet om inklusion og eksklusion, fordi identitet omfatter evnen eller den 
manglende evne til at skabe mening, der konstituerer fællesskaber og måder at høre 
til på. I nogle situationer kan det være problematisk for børn, hvis de ikke formår at 
skabe samme mening, som det omgivende fællesskab og dermed går glip af 
forudsætningen for at opleve tilhørsforhold. Barnets identitetsopfattelse kan blive 
negativ og selvforståelsen antage karakter af afvigelse og forkerthed (se også Bech 
Larsen 2009).  

Det vil sige, at læring er forbundet med konkret og situeret deltagelse i fællesskaber. 
Det betyder omvendt at, uden deltagelse er der fare for, at identitetsdannelsen 
antager negativ karakter. Anskuet i et praktisk pædagogisk perspektiv er der derfor 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 8 

166 

 

vigtigt, at der arbejdes med at skabe situationer, der fremmer deltagelse og positiv 
identitetsdannelse og dermed hensigtsmæssig læring hos børnene.  

Syntetiserende tilgange 
Det karakteristiske i de gode eksempler er at personalets arbejde med børnene ser 
ud til at bygge på en sådan tanke om at trivsel, læring og deltagelse hænger uløseligt 
sammen og er hinandens forudsætninger. Det kan illustreres som følger:  

 

 

Figur 8: Syntetiserende arbejde 

Der kan ikke på tværs af institutionerne i materialet konstateres en fælles teoretisk 
begrebsmæssig kilde til denne tilgang, som dog ser ud til at være under indflydelse af 
nyere socialpsykologiske og socialkonstruktivistiske strømninger som peger på 
deltagelsens betydning for erfaringsdannelse, udvikling, læring og trivsel. Et 
gennemgående træk i de gode eksempler er en stærk optagethed af forholdet 
mellem deltagelse, læring og trivsel.  

I personalets prioriteringer i mødet med børnene og i deres diskussioner og 
overvejelser kredses der i vidt omfang omkring forbindelserne og relationerne 
mellem de forskellige dimensioner, fx i form af iagttagelser og handlinger som peger 
på at arbejdet med børn i udsatte positioner tager udgangspunkt i at: 

 uden trivsel, foregår der ikke læring og deltagelse 

 uden deltagelse, forekommer der ikke trivsel og læring 

 uden læring, foregår ingen trivsel og deltagelse 

Deltagelsen ser ofte ud til at være et centralt omdrejningspunkt og udgør disse 
institutioners vigtigste tilføjelse til arbejdet med børnenes trivsel og læring.  Den 
grundlæggende deltagelse, som de gode eksempler på forskellige måder arbejder på 
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at etablere fra start, er barnets deltagelse i en relation med en primær voksen 
person i institutionen. Denne deltagelse anses som en helt nødvendig 
tryghedsskabende faktor for at barnet skal kunne trives og lære i samspillet med 
andre børn.  

Begrebet udvikling anvendes ofte i materialet som et overbegreb der henviser til et 
sådant samlet blik på barnets situation, trivsel, deltagelse og læringsmæssige 
progression.  Dele af materialet fremstår som stærkt præget af nyere psykologiske 
tilgange, som dels sikrer et kontinuerligt blik på det enkelte barn, men som også 
samtidig har et stærkt socialt aspekt i og med at barnets udvikling meget markant 
opfattes som forbundet med omgivelserne.  Andre dele af materialet er præget af 
mere socialpædagogiske og socialpsykologiske strømninger. I alle tilfælde ser de 
gode eksemplers tilgange ud til at understøtte et fokus på pædagogikkens 
muligheder for at gøre en forskel gennem arbejdet med børnene. 

Som fremstillet i figuren ovenfor fremviser de gode eksemplers institutioner en 
stærkt syntetiseret og integreret tilgang til arbejdet med børnenes trivsel og læring. 
Det betyder på ingen måde, at der er tale om begrebsmæssig uklarhed i refleksion og 
handling. Tværtimod er der en meget høj bevidsthed om at der er tale om 
fænomener og processer som er nært forbundet i det sociale handlingsrum, men 
som bør adskilles, forstås og analyseres i et skarpt lys på det reflekterende niveau. 
Det ser således ud til at en syntetiserende tilgang for at undgå at blive uklar og diffus, 
må være knyttet til et højt analytisk beredskab i institutionens kultur og 
praksistradition. En sådan syntetiserende tilgang er forbundet med en høj faglighed 
og med de forhold som er nævnt i kapitlet om den reflekterende metodiker.  

Materialet tyder på at den gode praksis er vokset ud af et systematisk arbejde med 
at forene en højt specialiseret, omfattende og vanskelig specialopgave med en lige så 
højt kvalificeret almenpædagogisk indsats. Et mangeårigt arbejde med at kvalificere 
den samlede indsats overfor alle institutionens børn, fremstår i dag som eksempler 
på, at det under de rette forudsætninger og omstændigheder er muligt at realisere 
mange af de intentioner som blandt andet ligger i den nationale lovgivning og en 
række internationale konventioner. Hensigten om at skabe sammenhæng og synergi 
mellem den særlige pædagogiske indsats og det almenpædagogiske arbejde, er for 
disse institutioners vedkommende forløst i konkret, inkluderende arbejde som på 
den ene side tager udgangspunkt i definerede problemer og dermed forbundne 
kategoriseringer af mennesker. På den anden side har der i den konkrete 
udmøntning udkrystalliseret sig erfaring med og viden om at det er nødvendigt med 
en bevidst forholden sig og kritisk distance til diagnoser og kategoriseringer.  

Det betyder, at der her er tale om høj kvalitet både i klassisk specialpædagogisk og 
socialpædagogisk forstand og i almenpædagogisk forstand, i og med at de forskellige 
tilgange og indsigter er koblet til og gennem gensidig udfordring kvalificerer 
hinanden. Pædagogikken har desuden en stærk didaktisk vinkling. Det betyder at 
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personalet forsøger at undgå at lede efter en speciel pædagogik som passer til 
barnet som repræsentant for denne kategori af børn og fastholde den. Derimod 
gælder det om at finde en indgang som lukker op for arbejdet med dette barn og 
derfra arbejde i en inkluderende retning. Særlige indsatser har således hele tiden 
fællesskabet og almindeligheden ikke bare som mål, men også som medie og middel.  

Syntesen er således tæt forbundet med aktivering af et analytisk og metodisk 
reflekterende beredskab som gør personalet i stand til at opdage hvad der er på spil i 
deres egen og børnenes adfærd. 

Det samlede, syntetiserende blik på arbejdet med barnet er en meget vel indarbejdet 
del af den pædagogiske praksis, ligesom den er forankret i en klar opfattelse af at 
læring og trivsel er tæt forbundet med deltagelse, tilknytning og det at høre til. Disse 
dimensioner er integreret i det praktiske arbejde og på handleniveauet meget synlige 
og giver sig markante udtryk. 

Reflekterende metodisk arbejde 
I forlængelse heraf fremviser materialet en række eksempler på at det systematiske 
arbejde med at opnå forskellige helhedsorienterede mål med børnene, kan 
manifestere sig i endog meget konkrete aftaler om, hvordan pædagogerne skal 
forholde sig og handle i bestemte situationer med specifikke problemstillinger og 
bestemte børn. Nedenfor gengives en case om et specifikt forløb omkring et barn i 
en basisplads (Kampen om Katinka). Eksemplet handler om et barn som søger tilbage 
til en gruppe af yngre børn og især til sin tidligere primærpædagog.  For at hjælpe 
barnet over gruppeskiftets relationstab, besluttede personalet med hjælp fra deres 
faste supervisor, at iscenesætte en symbolsk kamp mellem barnets voksne. Kampen 
tydeliggjorde blandt meget andet for barnet, at den voksne som havde givet afkald 
på barnet også sørgede over adskillelsen og der blev etableret en mulighed for at 
bevare og konsolidere den gamle relation, samtidig med at vejen frem mod det nye 
blev banet i og med, at udfaldet på forhånd var bestemt. Casen illustrerer, hvordan 
personalet meget detaljeret planlægger og gennemfører specifikke handlinger, med 
på forhånd aftalte løsninger og udfald, for at hjælpe et barn videre i sin udvikling og 
sociale tilhørsforhold. Læg især mærke til hvordan der skiftes mellem helt faste 
rollefordelinger og planlagte hændelsesforløb og uplanlagte momenter, hvor det er 
helt op til barnet og situationen at sætte en dagsorden. 

Personalet søger i dette tilfælde hjælp i og analyserer ved hjælp af psykologiske 
teoridannelser. Disse teorier er kvalificeret og kvalitetssikret af supervisorens 
faglighed og den kollegiale sparring. Undervejs i læsningen er det derfor vigtigt at 
huske, at casen ikke er udtryk for de involverede pædagogers personlige snusfornuft, 
men en beskrivelse af en fagligt kvalificeret pædagogisk prioritering på baggrund af 
grundig analyse og sagkyndig vejledning. 
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Læg mærke til, fx hvordan pædagogen tager udgangspunkt i barnets situation og 
erfaringsbaggrund i sin vurdering af den konkrete iagttagelse af barnets handlinger. I 
dialog med den nye primærpædagog bliver det klart for begge, at barnet søger 
tilbage, når situationen omkring hende bliver vanskeligere og de bliver enige om at 
respektere hendes ønske. 

De involverede pædagoger, den nye og gamle primærpædagog, søger hjælp hos 
supervisor i forbindelse med at pigens situation tilspidses yderligere.  Supervisors 
analyse af hvad der er på spil og forslag til mulige handlestrategier, konkretiseres 
dernæst af de to pædagoger i samarbejde med den øvrige personalegruppe, så alle 
er klar over hvad det handler om og støtter op om arrangementet. 

Det er også markant, at personalet i forhold til hinanden og børnene generelt giver 
plads til at nogle relationer kan være helt særlige, vigtige og specielle. Læg også 
mærke til at aktiviteten ikke kan eller skal involvere andre børn. I den symbolske 
kamp om Katinka kan det også ses hvordan personalet ved at udlevere sig selv får 
barnet til at fremstå som særligt og værdifuldt for de voksne, hvilket også får de 
andre børns øjne op for hende. Pædagogen fremhæver også vigtigheden af, at man 
ikke bare laver sådan et arrangement omkring et barn, men ved hvad man gør og 
ikke mindst har pædagogiske strategier for og kompetencer i at arbejde med bevidst 
at forskelsbehandle børn på baggrund af deres forskellige behov. 

Tilsvarende fremhæves betydningen af, at en aftale med barnet for enhver pris må 
holdes, da der ellers vil være tale om at gøre ondt værre. I den forbindelse gør den 
tidligere primærpædagog sig til ”sit” barns advokat i det kollegiale fællesskab. 

Case: kampen om Katinka 

Tidligere primærpædagog: Katinka har traumatiske oplevelser 
med forældre der skiftevis ikke er der, og er der og så er de der 
ikke. Da Katinka starter på den anden stue, er hun et meget 
stille og indadvendt barn, hun er en der gemmer sig meget. 
Hun er ikke et af de synlige børn. Så går det op for mig, efter et 
stykke tid, at når Katinka har det svært og når det er tilspidset 
i situationen så opdager jeg at hun sniger sig rundt om 
lillestuen. Hun kigger ind og så går hun igen. Og hun har vist 
gjort det mere end jeg opdagede det … hun er ikke den der 
siger ”her er jeg, nu har jeg brug for at være på lillestuen”. Det 
gør hun ikke. Da jeg opdager at nu sniger hun sig igen rundt 
derude, så tænker jeg: Hvad er det? Jeg tror hun har brug for 
at jeg kontakter hende. Det var sådan det startede. Da jeg 
undersøgte det nærmere, blev det helt tydeligt at når hun får 
det svært så kommer hun igen lige hen omkring lillestuen og 
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kigger ind og så skal jeg invitere hende ind og sige ”kom ind og 
leg på din gamle stue”.  

Tidligere primærpædagog: Spørgsmålet er: hvor lang tid har 
Katinka gået inden hun tør tage det der skridt. Det har vi 
måske overset. Jeg bliver mere opmærksom på det og den nye 
primærpædagog kunne komme og sige ”nu skal du være 
opmærksom på Katinka, fordi i øjeblikket er det helt skørt 
derhjemme´”. Og den situation tager den nye primærpædagog 
op med supervisoren. Supervisoren foreslår det, vi har lavet: 
Jeg skal være opsøgende på hende gentagne gange, jeg skal 
gøre det hyppigt og ikke kun når hun har det skidt, og 
kontakte hende flere gange i løbet af en uge. Og så lavede vi 
også den der halve time.  

Pædagog: Fortæl noget mere om hvorfor i skulle kæmpe om 
hende.  

Tidligere primærpædagog: Vi er optaget af to ting og jeg synes 
de er lige vigtige begge to. Vi aftalte at jeg i løbet af ugen i ti 
minutter af gangen skulle kontakte hende, selv om Katinka sad 
og gyngede, så skulle jeg gå hen og snakke med hende sådan 
så det ikke bare var ”nå, hvad laver du”? Men snakke rigtigt 
med hende.  Det skulle heller ikke være om hendes situation, 
men ”hvem har du leget med? ”det er længe siden jeg har set 
den og den”, altså snakke med hende. Så jeg havde fingrene i 
hende, det var den ene ting. Den anden ting var, at fordi 
Katinka havde følelsen af at være vraget og svigtet, så skulle vi 
genskabe følelsen af at der var nogle der ville hende noget. 
Altså, hendes mor havde sagt nej til hende, nu skulle hun 
mærke at der var nogle der sagde ja til hende. Supervisor 
syntes at hendes nye primærpædagog og jeg skulle kæmpe om 
hende. Jeg skulle jo aldrig vinde, for det var den nye 
primærpædagog der havde taget over. Jeg skulle kun vinde 
når jeg skulle have hende den halve time supervisoren syntes 
jeg skulle have hende. Han syntes at vi skulle prøve det. Det 
formaliserede den nye primærpædagog og jeg, sådan at en 
gang om ugen lavede vi en halv time hvor jeg var sammen 
med barnet. Der fik jeg så fat i hende, der måtte jeg tage 
hende, der måtte jeg gå væk med hende. Ellers skulle den nye 
primærpædagog altid vinde. Jeg skulle kæmpe, jeg skulle løbe 
efter hende, jeg skulle løbe efter hende og den nye 
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primærpædagog skulle sige ”Nej Nej Nej hun er min det er mig 
der skal have hende”. Og jeg skulle sige: ”Nej, jeg vinder, jeg 
vinder sammen med Katinka, jeg er så glad for Katinka. Kom 
her, skat, du skal ikke, du kan lige vove på at tage hende” og 
hun stod bare der. Hun elskede det. Hun var helt helt vild med 
det. Og det kunne man se lige med det samme, det gav pote 
lige med det samme, vi havde lige ramt rigtigt. Og jeg måtte 
gå. Og sige ”nå okay, jeg må vente til på onsdag når vi har en 
aftale”.  Hun fik også et helt andet glimt i øjet. Altså, det var.. 

Pædagog: Det var meget mere livfuldt at se på pigen. 

Tidligere primærpædagog: Det var sådan så hun kunne sige til 
mig på afstand, ”Du! Hun [ny primærpædagog] er her” så 
havde hun forstået at nu skal vi i gang med fangelegen. 
Jamen, nogle gange var det sådan at hun stod og signalerede: 
”du skal kraftedme fange mig igen”. [latter] Det tidspunkt, 
hvor jeg tænker ”hold da op”, det var da der var sommerferie 
og den nye primærpædagog kom tilbage en uge efter mig. Det 
første Katinka siger: ”Hun [ny primærpædagog] møder kl. 10”. 
Fem minutter i ti står Katinka overfor mig og så siger hun” nu 
er hun [ny primærpædagog] kommet”, altså nu skal vi. Det er 
en tolkning, det er en tolkning men jeg kan ikke tro at det kan 
være andet, ”nu er hun der” - og så går den vilde Katinkajagt. I 
starten undrede de andre børn sig over hvad fanden har de 
gang i her? Fordi, børnene kunne jo også godt se at det var jo 
ikke de andre. Nogle af de andre sagde: ”du skal også fange 
mig”, ”nej nej det er noget jeg har specielt med Katinka” 
kunne jeg så sige. Det var jo vildt, også det at kunne sige nej. 
Nej, det er noget der er helt specielt for Katinka, den nye 
primærpædagog og mig. Nå, men det accepterede de andre 
børn faktisk ret hurtigt. Men alligevel - den der følelse af at de 
så siger inde på stuen: ”ej hun [tidligere primærpædagog] er 
godt nok vild med Katinka” og det kan de andre så reflektere 
over. Hun er da helt vild for at passe hende [latter]. Men det 
giver jo Katinka et eller andet specielt, det er der slet ikke 
nogen tvivl om.  

Tidligere primæpædagog: Det har betydet at jeg er sammen 
med hende en halv time om ugen hvor jeg så laver en aftale på 
forhånd: ”i morgen kommer jeg og henter dig”. Det var også 
en proces at finde ud af hvad jeg skulle der og hvad jeg ville 
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med det. Det har vi fået ordnet nu. Det har været rundt om 
flere ting. Men som det er nu, henter jeg hende halv ti og så 
har jeg taget en bakke med en kop te til både hende og mig og 
nogle gange er der en flødebolle og nogle gange er der noget 
æble og nogle gange, et eller andet spiseligt noget sødt eller 
noget lækkert som jeg bare stiller. Og så vælger hun selv hvad 
vi skal lave. I øjeblikket spiller vi spil. Så tager jeg altid en bog 
med og det handler om, at vi skal bare være sammen. Jeg 
prøver at gøre mig tom inden jeg går derind og ser hvad der 
sker. Jeg har ikke nogen plan om hvad vi skal, jeg har ikke 
nogen idé om at nu skal vi nå det, nu skal vi snakke om det. 
Overhovedet ikke. Jeg er helt tom inden jeg går der ind, så ser 
jeg hvad der sker. Så kigger jeg ud af vinduet, hvad sker der 
nu? Vi spiser lidt, nå hvad så? Jeg har taget den her bog med, 
”ja den skal vi læse” siger hun så. Og så spiller vi spil …  

Når jeg ser på forløbet, så kan jeg mærke at hun bliver mere 
og mere tryg i det. Fordi hun tænkte i begyndelsen: ”hvad skal 
vi her? skal vi nu snakke alvorligt? nu går det vel?” Men det 
har hun lagt fra sig så nu kan vi spille spil og jeg kan tæske 
hende i det og hun tæsker mig og så er det: ”Yes, jeg vandt” og 
”nej, der blev hun tosset”. Men vi snakker ikke om noget 
[alvorligt], det er virkelig bare at vi spiller spil og banker 
hinanden i det.  

Tidligere primærpædagog: Jeg vil gerne tilføje to ting som jeg 
virkelig har tænkt meget over, som også kræves for at det kan 
gennemførers. Altså, der kræves en pædagogik og en måde at 
samarbejde på, som kan håndtere det også at turde sige når 
de andre børn vil være med, hvorfor vi ikke laver den samme 
fangeleg. Så skal man kunne håndtere det med at nogen får 
noget og nogen får det ikke. Det er jo ellers en leg som man 
leger med børn, fangeleg, og i en hvilken som helst anden leg 
der vil man jo sige: ja ja alle er med. Det blev jeg nødt til at 
afgrænse lige med det samme. Altså, det her er noget jeg laver 
sammen med Katinka, og sådan er det. 

Tidligere primærpædagog: Den anden ting jeg synes er vigtig, 
er at det kræver, at når jeg har en aftale med Katinka så skal 
den gennemførers for enhver pris, om der så er sytten 
medarbejdere der er syge så gør jeg det. Og det har jeg sagt 
på min stue men det kræver også at jeg går ind og siger at 
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sådan vil jeg have det, det skal aldrig aflyses, fordi det ville 
være et svigt. Og det skal hun ikke udsættes for, så uanset 
hvordan situationen er, så gør jeg det, og det skal jeg også 
kæmpe lidt for. Jeg skal også kæmpe med mig selv fordi jeg 
har nogle gange været i en situation hvor jeg har tænkt: Nu er 
det nu jeg skal sige, nu gør jeg det.  Og så gå fra stuen 
ligegyldig hvordan den ser ud, det kræver det også. Og alle 
skal være indstillet på det. 

Pædagog: Alle 

Pædagog 2: Det kræver sådan et hus, fordi det er noget 
særligt. Du bliver jo trukket ud af den stue hvor man kan sige 
du ellers skulle være for nogle børn. 

Tidligere primærpædagog: Og så er der selvfølgelig også den 
faldgrube at det er klart vi kan ikke gøre det her med femten 
børn. Men man kan lave nogle særlige tilfælde som det her. 

Pædagog: Men det er bare ikke relevant for femten børn. 

Tidligere primærpædagog: Nej. Vi finder ud af hvem der har 
brug for det, og hvis det viser sig at der er mange så må man 
tage hensyn til de ressourcer der er, og se hvad kan man så 
gøre. Men som det er nu er det en ressource der tilfører barnet 
noget som kan gøre at barnet trives langt bedre 

Casen med Katinka illustrerer, konkretiserer og eksemplificerer en række træk i det 
reflekterende metodiske arbejde, som introduceres i kapitel 6 og som ser ud til at 
skabe kvaliteten i det kvantitativt omfattende og ressourcekrævende pædagogiske 
arbejde som praktiseres i de gode eksemplers institutioner.  Det er formodentlig 
dette omhyggelige og konkret analytiske arbejde, som sætter personalet i stand til 
ikke at lade sig overmande af mængden af og tyngden i de problemstillinger som må 
håndteres i hverdagen. En konsekvens af dette arbejde er som nævnt, at 
refleksionen ikke får lov at stå alene, men tværtimod forankres dels i det kollegiale, 
faglige fællesskab, superviseres af eksterne sagkyndige, og dels følges ”til dørs”, dvs. 
tilbage til handleniveauet (det metodeudførende rum), hvor den konkrete handling 
iagttages og vurderes af pædagogen selv og kollegaerne. Dermed fastholdes som vi 
skal se i det følgende, et fokus på handlestrategier, hvilket formodentlig er en 
medvirkende årsag til personalegruppernes evne til at fastholde en 
ressourceorienteret tilgang til arbejdet med børnene uden at vanskeligheder og 
problemer usynliggøres eller overses. Denne tilgang får de gode eksemplers 
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pædagogik til at fremstå som karakteriseret af et optimistisk og meget konkret 
arbejde med en form for udviklingsorientering der etablerer stærke forbindelser 
mellem trivsels-, lærings- og deltagelsesdimensioner. 

Praktisk pædagogisk arbejde 
I det følgende vil vi give en række små eksempler til illustration af hvordan dette 
arbejde manifesterer sig i karakteristiske strategier i mødet med børnene. 
Eksemplerne er samlet i klynger som afspejler mønstrene i materialet. Klyngerne 
gennemgås i følgende rækkefølge: 

1) Arbejder med afkodning – børn og voksnes 
2) Arbejde med at guide børn 
3) Arbejde med at være til rådighed for børn generelt og specifikt 
4) Arbejde med at koble mellem fortid og nutid – børn involveres i udviklings- 

og læringsperspektivet 
5) Pædagoger hjælper børn 
6) Pædagoger åbner verden for børn 

1. Arbejde med afkodning 
Arbejdet med afkodning fremstår som helt grundlæggende i personalets forsøg på at 
sikre alle børns deltagelse, trivsel og læring. Den primære afkodning drejer sig om 
pædagogens afkodning af barnet selv.  

Afkodning af børns følelser og handlinger 
Deltagelse i forskellige fællesskaber og det at være i samspil og relationer med 
voksne og andre børn prioriteres meget højt i arbejdet med børnene.  Det har da 
heller ikke været muligt at finde eksempler på at børn har tullet rundt alene uden at 
de meget hurtigt er blevet kontaktet og forsøgt inddraget. Selv passivitet og 
kedsomhed kan gives et element af deltagelse og fællesskab, sådan som det kan ses i 
nedenstående feltnotat: 

Feltnotat: På legepladsen sidder fire pædagoger, hver af dem 
med et barn på skødet. Børnene putter sig ind til pædagogen. 

To af pædagogerne taler bevidst hen over hovedet på et af 
børnene. De snakker om, at man kan kede sig så meget, så 
meget. De sætter ord på barnets følelser. 

Ingen af de andre børn finder det tilsyneladende mærkeligt, at 
der er børn, der sidder på denne måde hos pædagoger. Det er 

tilsyneladende noget normalt her. 
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 Ingen børn, der har brug for eller lyst til kærtegn eller omsorg 
skubbes til side for andre væsentligere gøremål. Dette er 
åbenbart det vigtigste. 

 Det er som om både de omkringlegende børn og de øvrige 
pædagoger opfatter sådanne omsorgsprægede ’rum’ som 
ukrænkelige. De iler ikke til og kolleger opfatter tilsyneladende 
dette som et væsentligt arbejde, der overlejrer trangen til at 
snakke med hinanden. 

Når pædagogerne taler med hinanden er det stort set fagligt. 
Børnene skubbes aldrig til side for at de selv kan snakke privat. 
Samtidig kan de godt lave sjov med hinanden, og den gode 
stemning smitter af på både børn og pædagoger. Ofte glæder 
pædagogerne sig sammen over små søde og pudsige ting hos 

børnene.  

Pædagogerne her giver hver for sig ”deres” barn mulighed for at være passive og 
afstå fra deltagelse i dagens aktiviteter og sociale fællesskaber. Med den tætte 
kropskontakt signalerer pædagogerne blandt andet til børnene, at de ikke behøver at 
være alene med deres måske svære, tunge, overvældende og kaotiske følelser. 
Dermed kommunikerer de til børnene, at følelsen, tristheden, trætheden, 
kedsomheden ikke kun er virkelig og reel, men også har sin berettigelse og de tildeler 
følelsen et socialt og kulturelt anerkendt rum. Når de to pædagoger taler om 
kedsomhed med hinanden mens børnene hører på det, giver de det omtalte barn 
inspiration til at afkode, forstå og måske med tiden formulere og håndtere sine 
følelser og fornemmelser. Når barnet selv har formuleret sig, tages tråden op og 
gives fylde ved de voksnes opmærksomme gentagelse og spejling. Det sker uden at 
forlange at barnet selv skal på banen og uden at konkludere på barnets vegne. Det 
hænger formodentlig sammen med at nogle af disse børn af forskellige årsager ikke 
kun kan have svært ved at afkode egne følelser, men også vanskeligheder med at 
skelne egne følelser fra andres. Fremgangsmåden giver også de øvrige børn en 
formidlet fornemmelse af andre børns sindstilstand og følelsesliv, hvormed der 
lægges op til at det er muligt at kommunikere og på forskellige måder forholde sig til 
egne og andres stemninger og erfaringer.  Personalets positive kommentarer om 
børnenes initiativer og egenskaber er med til at skabe en oplevelse af, at der er 
noget værdifuldt ved alle børnene – også børn som er præget af store 
vanskeligheder. Kommentarerne signalerer også at børnene er betydningsfulde for 
de voksne og at relationerne mellem børn og voksne er gensidige, ligesom de ved 
eksemplets magt åbner for at det er tilladt at glæde sig over og til noget.  

Her er det umuligt at skelne mellem omsorgsarbejde, arbejde med børnenes trivsel 
og arbejdet med at støtte og udvikle børnenes læring og mestring af personlige 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 8 

176 

 

kompetencer. Formodentlig vil det være kontraproduktivt at forsøge at adskille disse 
dimensioner i de gode eksemplers syntetiserende praktisk- pædagogiske arbejde, 
hvorimod den analytiske skelnen ser ud til at være en forudsætning for personalets 
kapacitet til at skabe disse synteser. Det er da også tilbagevendende, at de gode 
eksemplers personalegrupper argumenterer for, at de sårbare børn i basispladserne 
er præget af stor mistrivsel og frustration, når de kommer i institutionen, og at det 
gælder om at mindske mistrivslen for at overhovedet at gøre det muligt for barnet at 
være i institutionen. Alle steder satses der derfor på fra starten at opbygge et nært 
og tillidsfuldt forhold mellem barnet og en primærpædagog. En pædagog fortæller: 

Primærpædagog: I det hele taget det at være i 
børnehavemiljøet er hårdt. Det er både at barnet forholder sig 
rigtigt meget til de andre børn. Det er også det tempo, der er i 
børnehaven, og den støj og larm, og afvisninger fra de andre 
børn. Altså, det er mange ting, barnet bliver mødt med, i 
børnehaven…. Og barnet skal hele tiden forholde sig til mig, 
når vi er sammen. Barnet skal hele tiden se, hvad jeg synes, og 
hvad jeg mener, og prøve at se, hvordan jeg reagerer på det, 
og hvordan reagerer jeg på det... Så på den måde kommer 
barnet jo... Det er ligesom at være på overarbejde hele tiden, 
fordi barnet hele tiden forholder sig til mig som voksen. 

Interviewer: Og det er noget du initierer, eller barnet? 

Primærpædagog: Hvad mener du? 

Interviewer: Du sagde tidligere, at du laver tilknytning, så jeg 
fisker lidt efter: Hvem har initiativet i det der med hele tiden at 
forholde sig? 

Primærpædagog: I starten er det mig. Når jeg får et nyt barn, 
så er jeg jo ekstra på barnet, taler mere med det og er 
opmærksom på det, prøver at læse det højt. ”Nu ser det ud, 
som om du...” På den måde sætter jeg ord på de følelser, jeg 
synes jeg ser og opdager. På den måde læser jeg barnet højt 
hele tiden. 

Interviewer: Og giver tilbagemelding? 

Primærpædagog: Ja. Og der begynder noget, der starter sådan 

et barn. 
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Pædagogen fortæller her konkret om hvordan hun arbejder med at skabe en 
forbindelse til nye børn. Motivet for den nære tilknytning mellem barn og 
primærpædagog ligger i at den tætte forbindelse skaber en tryghed for barnet, som 
hjælper det til at være og deltage i institutionslivet med alle dets sorger og glæder. 
Med sin ”højtlæsning” af barnets signaler, kropssprog, mimik osv. giver hun barnet 
en oplevelse af at være genstand for intens, positiv opmærksomhed, som har direkte 
forbindelse til barnets egne handlinger og følelsesudtryk. Pædagogen omtaler denne 
proces som helt central for barnet. Formuleringen ”der begynder noget, der starter 
sådan et barn” peger på, at dette møde tydeligt sætter noget i gang i barnet. Det er 
et møde med en bestemt, særlig interesseret og venligsindet voksen som aktivt 
forsøger at aflæse og verbalisere barnets følelser og tage dem alvorligt uden at 
sortere i dem eller fordømme nogle af dem. Det indebærer at pædagogen påtager 
sig at spejle barnet og give det en oplevelse af at være set og hørt. Personalet peger 
på at det sætter noget i gang så barnet begynder at lære noget om sig selv og sine 
egne udtryk og signaler.  

Også her er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt på praksisniveau at adskille det 
læringsmæssige fra det trivselsorienterede og deltagelsesaspektet. Personalet 
arbejder på sin vis på at lære barnet at trives og deltage ved at etablere nære, stabile 
voksenrelationer som især fokuserer på forskellige aspekter af afkodning og 
aflæsning såvel indadtil i barnet selv som udadtil i barnets omgivelser. Det at være en 
part i relationen med en primær voksen og deltage i det samspil som denne relation 
udspiller sig i, gøres meget tydeligt for alle børn og det ser da også ud til at børnene 
generelt er meget bevidste om og i visse sammenhænge stærkt optaget af ”deres” 
voksen. Denne relation mellem barn og voksen er udgangspunktet for at der kan 
skabes muligheder for at barnet og den voksne i fællesskab afkoder ikke kun barnet 
selv, men også omgivelserne. 

Afkodning af omgivelser, situationer og normer 
Afkodningen er saglig og konkret, men også normativt anvisende i den forstand at 
den tager udgangspunkt i at alle skal kunne være her og at det er en fælles opgave at 
sørge for det lykkes. De voksnes omsorg for børn følges op af en initiering af en 
tilsvarende normoverførsel fra personale til børn. En sådan normoverførsel gælder i 
stort som i småt, men konkretiseres altid i samspillet med børnene, så det bliver 
relevant og meningsfuldt at følge dem. Ved hjælp af ganske små konkrete 
handlinger, indarbejdes rutiner som etablerer en kultur hvor det er selvfølgeligt at 
støtte og hjælpe: 

Feltnotat: En pige hjælper på den voksnes opfordring en 
mindre dreng med at hælde vand i koppen til frokost. 

Børnene tildeles her et medansvar i omsorgen for de små og dem som har forskellige 
vanskeligheder, og dette medansvar gælder på tværs af de kategorier som 
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udspringer af det forhold at børnene befinder sig i henholdsvis basispladser og 
almindelige dagtilbudspladser.  Dermed trænes alles blik for hvad der foregår 
omkring dem, ligesom deres empati og deres handlekompetencer aktiveres. I de 
gode eksemplers institutioner har vi set usædvanlig mange børn som tydeligvis er 
vant til at lægge mærke til hvad der foregår omkring dem og hjælpe hinanden. 
Ressourcesvage såvel som ressourcestærke børn ser således ud til på dette område 
at profitere af det gode pædagogiske arbejde som har udgangspunkt i indsatsen for 
børn i psykosociale vanskeligheder. Den norm som praktiseres af de voksne om at 
ingen skal føle sig forladt, udenfor og alene – og hvis det sker, så må der tages hånd 
om det – denne norm ser ud til at have en afsmittende effekt på børnenes indbyrdes 
samspil: 

Feltnotat: 2 drenge leger sammen. En tredje kommer til og 
spørger den ene om han vil lege. Drengen svarer: jamen jeg 
leger jo med K. I samme øjeblik ser han ud til at besinde sig, 
lægger armen om den tilkommende dreng og spørger: vil du 
være med i vores leg? 

Ingen voksne er her involveret i hændelserne, men børnene praktiserer et 
relationsarbejde med en høj grad af selviagttagelse og iagttagelse af andre. Her 
foregår ikke kun en sproglig afkodning, men også en afkodning af det sociale scenarie 
og en afkodning af den tilkommende drengs mulige følelser ved en afvisning. Og det 
kan iagttages hvordan den afvisende dreng selv lægger mærke til, at han udelukker 
et andet barn uden at give et alternativ.  

Netop et princip om at sikre alle børn en tilknytning eller en tilhørsmæssig forankring 
ser ud til at være gennemgribende for personalets arbejde. Det betyder, at alle børn 
meget massivt er omgivet af voksne som efterlever dette princip og formidler det 
videre til børnene. Måske er det som kan iagttages i eksemplet et udtryk for at dette 
arbejde sætter sig mærkbare spor hos børnene. Ved feltarbejdsbesøgene har 
forskerne som nævnt oplevet institutioner med påfaldende mange børn som ser ud 
til at være vant til at udføre omsorgsfulde, empatiske og hjælpsomme handlinger 
som denne. Personalets arbejde med på forskellige måder at skabe forudsætninger 
for at alle børn – og især børn i psykosociale vanskeligheder – kan komme i leg, er 
således tydeligt for børnene.  

Legens eksklusive og lukkede karakter indebærer, at for at kunne indgå i 
igangværende lege må man forstå legens koder, indstille sig på legens dagsorden og 
kalibrere sig selv i forhold til den igangværende leg.  Disse forudsætninger 
italesættes af personalegrupperne i de reflekterende og interviewende dele af 
materialet og i observationer af samspillet med børnene ses det at pædagogerne 
sørger for at tydeliggøre disse legelogikker for alle børn og italesætte hvad der sker. 
Hermed banes vejen for at alle børn bevidstgøres om deres egne handlinger og 
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andres reaktioner på dem, hvilket ser ud til at have en positiv effekt på de 
marginaliserede børns muligheder for at deltage i leg og dermed få adgang til den 
læring, trivsel og erfaringsdannelse som legen indebærer. Personalet gør sig mange 
overvejelser over hvordan disse afkodnings- og kommunikationsprocesser kan 
faciliteres og understøttes, så børnene udvikler sig i en positiv retning. I det følgende 
diskuterer en personalegruppe ud fra en konkret situation mellem to børn, hvor en 
butiksleg bryder sammen og basisbarnet ender med at blive udelukket fra legen. 

Pædagog: Man skal passe på ikke at slippe børnene for tidligt 
og dermed komme til at lægge for stort pres og ansvar på 
børnene. 

Pædagog 5: Man kunne måske have gjort basisbarnets butik 
helt vildt spændende, så den var blevet attraktiv for Viggo og 
de andre børn. 

Pædagog 2: Man kunne have foreslået basisbarnet i denne 
situation, at han siger noget verbalt i stedet for bare at gøre 
det. Fx: ”nu fejer jeg lige i begge butikker”. Basisbarnets 
overtrædelse er sådan set mild, men det går galt fordi den er 
nonverbal. 

Pædagog 3: Det er godt at basisbarnet kan håndtere 
afvisningen uden at gå amok. Det er positivt. Samtidig fik det 
andet barn markeret sin grænse og det er også positivt. 

Pædagog 2: Det peger på det med legen: hvad er præmisserne 
for at lukke nogen ind? 

Pædagog 4: Ja, det handler om at få øje for: Hvornår kan man 
forhandle? Hvad hvis man foreslår noget som ændrer legens 
præmisser? 

Pædagog 5: Vi står med det at basisbørnene ikke har så 
mange ord. 

Pædagog 6: De finder også tit sammen og banker hinanden 
fordi de genkender hinandens adfærdsmønstre. Spændvidden 
mellem basisbørnene og ventelistebørnene er enorm i forhold 
til det verbale og nonverbale. 

Pædagog 2: Man risikerer som voksen at man presser børnene 
for hårdt og så går legen stykker et øjeblik efter. 
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Pædagog 7: Vi arbejder med at lære basisbørnene 
kommunikation. Men de har stadig ikke lært det alle sammen, 
når de starter i skole – verbalt i hvert fald. 

Pædagog 5: Men ni tiendedele af dem lærer at kigge efter de 
andre og kigge på de andre og afkode hvad der foregår. 

Her ses hvordan personalet afsøger problemstillingen omkring et barn som ved sin 
adfærd kommer til at marginalisere sig selv. En række strategier nævnes som mulige 
interventioner: konkret guidning med forslag til at basisbarnet følger sine handlinger 
op med verbale udtryk, så de tydeligere fremstår som et forsøg på at give input til 
legen og dens fortælleunivers. At hjælpe barnet til at forstå, at legens rum etableres 
ved hjælp af forskellige regler, som man må kende og forholde sig til. At hjælpe 
basisbarnet ved at gøre hans butik rigtig spændende for de andre børn. Risikoen for 
at trække sig ud for hurtigt og lægge for stort ansvar på børnene nævnes flere gange 
og der arbejdes med at balancere og finde grænsen for hvornår intervention er 
nødvendig og hensigtsmæssig og hvornår legen kan gives helt eller delvist tilbage til 
børnene. 

Afkodningen er præget af saglighed  

Feltnotat: Flere gange bliver børnene uenige om noget eller 
slår hinanden. I sådanne situationer er der straks en pædagog 
ved hvert barn. Både den der slog og den der blev slået. 
Pædagogen sætter ord på det der skete: ’det var ikke rart for 
dig ’ og ’ se hun græder og er ked af det’. Pædagogerne 
skælder ikke ud på skurken og overtrøster ikke, den der blev 
slået. Man kan sige, at pædagogen afstemmer det 
følelsesmæssige udtryk tilpas i situationen.  

Af eksemplet fremgår, at pædagogerne undlader at gøre sig til dommere over de 
enkelte børns handlinger. De udpeger ikke skurk og offer. Omvendt er pædagogerne 
stærkt normative i deres engagement og deres handlinger, når samværet bryder 
sammen. Udgangspunktet synes at være, at nedbruddet i samværet kun producerer 
tabere, såfremt børnene ikke besidder kompetencer til på egen hånd, at håndtere 
konflikter. Pædagogerne hjælper her børnene til at føle det de faktisk føler i 
situationen, og  til at afkode både egne og andres følelser. På den måde bidrager 
pædagogerne til, at børnene får mulighed for at lære positivt af konflikten. Vigtigt er 
det at understrege, at pædagogerne ikke afværger konflikten, selv om de ser den 
komme. Dette er endnu tydeligere i næste eksempel. 

Feltnotat: Et par af børnene kommer op at toppes, men først 
efter at have leget i laaang tid (10-15 min). Straks er to 
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pædagoger henne ved hvert enkelt barn for at rede 
situationen ud. De har på afstand fulgt legen og ved også, 
hvad der er årsag til konflikten. 

Pædagogerne har i denne situation fulgt børnenes leg og er derfor hurtigt på pletten. 
De har iagttaget hvilke børn som har gjort hvad, hvordan de har reageret 
følelsesmæssigt og hvor deres opmærksomhed har været fokuseret. De kan derfor 
umiddelbart hjælpe med at afkode forløbet uden at være henvist til at spørge 
børnene om hvad der skete. Børnene involveres derfor ikke i en udredning af hvad 
der skete og hvis skyld det var, men støttes derimod i at aflæse situationen og de 
andre børns følelsesudtryk. Dermed forbindes børnenes egne stærke følelser ikke til 
spørgsmål om skyld, skam og ansvar, men derimod til en afkodning af egne og andres 
følelser, handlinger og ønsker. Dermed skabes der mulighed for en form for læring i 
forhold til de sociale og personlige kompetencer. 

At hjælpe børn til at afkode hinanden og indsnævre rammerne, så alle kan 
være deltagere 

Feltnotat: Nogle drenge svinger hinanden i hængekøjen. Det 
bliver vildt. Pædagogen går derhen og laver en aftale med 
dem om, at når det bliver for højt, har de som ligger deri 
mulighed for at sige stop til dem der svinger. Det virker en kort 
tid. Så bliver det voldsomt igen og pædagogen går derhen. De 
forklarer om deres regel. Pædagogen siger, at det er ikke nok. 
De må ikke svinge så højt. Da hun er gået, råber en af 
drengene, at de svinger højt igen. Pædagogen siger at det må 

de ikke og så stopper det. 

Den vilde leg er her helt i orden. Pædagogen forudser formodentlig at nogle af 
deltagerne i legen kan have svært ved at overskue situationen og introducerer en 
regel om at tage hensyn til hinandens grænser for vildhed. Reglen handler ikke om at 
legen ikke må være vild. Den handler om at respektere hinandens grænser. Dermed 
har den voksne legitimeret både det vilde og det mindre vilde, og har tydeliggjort at 
legen for at kunne fungere må kunne rumme alle dens deltagere. Derefter gives 
ansvaret tilbage til de børn som er i legen. Reglen fungerer en tid, men så går det 
næsten over gevind igen og børnenes stemmer signalerer klart, at nogle af børnene 
er tæt på grænsen. Pædagogen prioriterer derefter muligheden for at alle kan 
deltage og legen fortsætte ved at lave en ny regel om hvor højt der må svinges. 
Børnenes lyst til at være i legen er så stor, at de i fællesskab og ved at trække på den 
voksnes autoritet magter at holde den nye regel. 
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At hjælpe børn til at afkode kulturelle scripts 

Feltnotat: En dreng har næsten ikke spist: Voksen Anna 
hjælper venligt: ”Albert hvad har du lyst til at spise nu?” 

Hun tilbyder at hente en skrællekniv, hvis han helst vil have 
skrællet guleroden. 

Pædagogen hjælper i ovenstående eksempel drengen til at afkode hvad et måltid er, 
hvilke elementer der indgår i det og hvordan man handler i overensstemmelse med 
gældende kultur. Det uoverskuelige med at skulle spise af den megen mad, deles op i 
mindre dele, som italesættes og håndteres enkeltvis. I afviklingen af de enkelte 
momenter, etablerer pædagogen en tydelighed, en fylde og en hjælpsom omhu, der 
insisterer på, at måltidet skal være hyggeligt og rart og til at forstå for barnet. Få 
øjeblikke senere hjælper pædagogen nogle andre børn med at afkode et andet 
situationsbundet script: 

Feltnotat: Nogle drenge har snakket om, at når de kommer ud 
vil de lege med legehuset igen. VoksenAnna har sagt til dem, 
at så skal de skynde sig, så der ikke er andre der kommer først. 
Da de rejser sig, glemmer de det og VoksenAnna kommer og 

minder dem om det. 

Pædagogen tager her ansvar for at støtte op om børnenes planer og lyster, så de ikke 
senere opdager, at de har glemt at bemægtige sig det ønskede legehus og ærgrer sig 
over at have mistet en mulighed for at genoptage et lystfyldt samvær. Pædagogen 
hjælper på denne måde børnene med at afkode de særlige lovmæssigheder, der gør 
sig gældende i overgangssituationen fra måltid til leg og guider dem, så 
sandsynligheden for succes stiger. Logikken i overgangen fra måltid til legepladsleg er 
et princip om ”først-til-mølle”. 

2. Arbejde med at guide børn  
Det allestedsnærværende afkodningsarbejde følges hvis det er nødvendigt for 
børnene, op med yderligere guidning og forslag til handlemuligheder som har stor 
sandsynlighed for at falde heldigt ud og føre til succesoplevelser hos børnene. 

Feltnotat: To drenge er blevet uvenner om nogle sjippetov, 
men vil tilsyneladende gerne lege sammen. Den ene dreng 
kommer hen til pædagogen, som foreslår: I kunne have et 
sjippetov hver. Der er to. Hvis du nu vælger det du helst vil 
have, så kunne du give K det andet. 
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I denne guidning vælger pædagogerne ofte pragmatiske løsninger som fremmer 
fortsat leg og giver de involverede børn en oplevelse af at have forstået hvad der 
skete og hjælp til at håndtere det. 

Personalet iagttager legen og lægger mærke til, når den er ved at ebbe ud og har 
brug for ny inspiration. Dermed får børnene konkret og direkte hjælp til at få legen til 
at fortsætte, så de kan forblive i legens sociale og personlige læringsrum.  Direkte og 
indirekte får børnene fif og råd til hvordan de selv kan medvirke til at udvikle og 
udvide legen. Ved sit eget eksempel viser pædagogen her hvilke typer af indspil som 
er relevante og mulige at komme med indenfor legens tema eller struktur:  

Feltnotat: Pædagogerne leger med børnene. De giver nyt stof 
til børnenes leg, så denne udvides: 

’Så kørte vi til Afrika og her mødte vi en… ?’ Børnene svarer 
med forskellige dyr. 

En sådan guidning kræver konkret indsigt i leg i almindelighed og i de igangværende 
lege i særdeleshed. Det er da også tydeligt i såvel interviewmateriale som i 
feltarbejdsnoter, at personalet er meget fokuserede på, hvad der foregår og følger 
med i det som iagttagere, ligesom de når det er nødvendigt, ikke holder sig tilbage 
for at give et større eller mindre konkret energitilskud til børnenes legeforløb.  Legen 
omgives i det hele taget af en aura af stor seriøsitet fra de voksnes side.  

Personalet betragter legen som en central og grundlæggende væsentlig aktivitet, 
som alle børn har ret til at gøre sig erfaringer med. I de tilfælde, hvor barnet ser ud til 
at være uden legekompetencer, påtager pædagogerne sig rollen som legepartnere, 
tryghedsskabere, inspiratorer, konsulenter mv. Da der er mange børn i denne type af 
vanskeligheder, er de voksnes guidning – heller ikke når den er tæt – noget der 
fremstår som påfaldende for de andre børn, som tværtimod selv benytter sig af den 
tilgængelige konsulentvirksomhed i forhold til det at agere i og omkring legens 
logikker. De gode eksempler er således præget af, at voksne aktivt værner om legen, 
skaber rum til den, og deltager aktivt og koncentreret i den. Inde som ude leger 
pædagogerne med børnene eller inspirerer til børnenes lege, ligesom de hjælper 
med at få ideer. 

3. Arbejde med at være til rådighed for børnene (generelt og specifikt) 
Børnene søger de voksne, når de har brug for hjælp og alle børn får hjælp når de 
ønsker det.  Personalet stiller sig til rådighed for at hjælpe børnene med særligt 
svære momenter i det sociale samspil. Det kan være det sårbare moment omkring 
det at koble sig på en leg og komme ind i den. Det kan være den smertefulde 
situation omkring det at blive afvist og derefter komme videre. I denne hjælp viger 
personalet ikke tilbage for at handle af frygt for at de med deres voksenautoritet er 
med til at påvirke børnene. Tværtimod tager de denne form for normoverførsel på 
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sig. Formodentlig på baggrund af en vurdering af at de sårbare børns behov for at 
gøre sig erfaringer i det sociale samspil er foreneligt med alle børns behov for 
vejledning og hjælp til generelt at opbygge og udbygge deres sociale kompetencer og 
få klare og håndterlige forståelser af mere almene normer for socialitet og tolerance. 

Feltnotat: En dreng kommer ud fra puderummet og går hen til 
VoksenSvend, som siger:” vil du have, at jeg skal hjælpe dig?” 
Han går sammen med drengen hen til puderummet og siger: 
”Samson vil gerne være med. Gå du bare ind Samson”. Legen 
glider uden problemer videre. 

Her benytter pædagogen sig af sin voksenrolle. Det at han spørger på barnets vegne 
kommunikerer til de andre børn at Samsons ønske er legitimt og at det bør mødes 
med en grundlæggende positiv holdning. Budskabet til de andre børn handler om at 
drengen som minimum skal have mulighed for at de andre tager stilling til hans 
tilbagevenden til legen. Den pædagogiske prioritering falder her ud til fordel for 
hurtigt at få den marginaliserede dreng i leg med de andre, så der etableres et fælles 
erfaringsrum som giver mulighed for at give børnene nogle nuancerede billeder af 
hinanden og erfaringer med at konflikter og nedbrud i samvær og leg er mulige at 
håndtere og bakse med så de ikke nødvendigvis resulterer i udelukkelse og 
sammenbrud. I andre situationer vælger pædagogen at placere sig i umiddelbar 
nærhed af de legende, så usikre børn har mulighed for at hente hjælp eller føle sig 
tilstrækkeligt trygge til at åbne legen for det marginaliserede barn. Eller for at de 
marginaliserede børn kan få mod og hjælp til selv at forsøge at koble sig på legen. 
Denne strategi indebærer, at det pædagogiske ønske om at børnene inkluderer et 
barn, følges op af en konkret hjælp til at klare opgaven. Dermed overlades ansvaret 
for alle børns deltagelse ikke til børnene alene, men løftes af børn og voksne i 
fællesskab.  

Feltnotat: Man kan sige, at der er struktur i hverdagen, på den 
måde, at der er faste rutiner omkring transport, måltider, 
spisegrupper og kontaktpædagoger. 

Strukturen ser ud til at bygge på et princip om guidet og 
støttet selvforvaltning: på den ene side følger pædagogerne 
basisbørnene og hjælper, når der opstår behov. Børnene kan 
altså lade lysten styre i mange situationer. Men pædagogen er 
back-up. Det kan være, at der ’sættes ord på’ eller det kan 
være, at pædagogen foreslår barnet at gøre ’sådan og sådan’. 
Pædagogen står ved, at pædagogik er et normativt projekt. 
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Men frem for alt, får man oplevelsen af, at bebrejdelser, 
moralisering, udskamning og camouflerede irettesættelser 
ikke er kendetegnende for pædagogikken. 

Dette indebærer, at personalet i de gode eksempler etablerer konkrete muligheder 
for at børnene kan deltage i institutionens sociale liv. Det ofte forekommende princip 
om at skærme udsatte børn fra det sociale livs belastninger og kaotiske dimensioner, 
er således ikke til stede i disse institutioner. I stedet satser man i de gode eksempler 
på at skabe miljøer, relationer, normer og situationer som tilsammen etablerer nogle 
for alle tydelige strukturer omkring børnene. Den særlige indsats er massivt til stede, 
men i former som er mere usynlige og socialt flydende end det ofte ses. Man kan 
sige, at de udsatte børn i stedet for at skærmes mod det sociale liv i stedet udsættes 
for det med massiv opbakning, vejledning, hjælp til afkodning, guidning, læring mv. 
Opbakningen er i de gode eksemplers pædagogiske praksis i høj grad ”normaliseret” 
eller underspillet som særlig indsats. Derimod er den almengjort som en del af et 
generelt princip om at alle som har brug for hjælp med afkodning, guidning, leg, 
følelser, relationer, praktiske ting osv. som en selvfølge får hjælp til selvhjælp. 

I arbejdet med det samlede kompleks af trivsel, læring og deltagelse er et markant 
træk, at personalet i meget høj grad stiller sig til rådighed for børnene. Denne stillen 
sig til rådighed er dels generel: det er let for alle børn at få hjælp til noget eller trøst. 
Dels er barnets primære voksne i særdeleshed til rådighed for barnet på en særlig 
måde. Det er meget tydeligt for børnene, at det altid er muligt og let at komme i 
kontakt med en for barnet betydningsfuld og ønsket voksen, ligesom dette aktivt 
understøttes af de voksne.  

Feltnotat: En af pædagogerne kommer hen til en af de andre 
pædagoger Voksen Pernille: Peter har lige brug for at du 
hjælper ham. Han er så ked af det. Hans cykel er i stykker og 
mor er ved at gå.  

VoksenPernille siger til pigen hun spiller bold med, at hun lige 
skal hjælpe Peter. Hun snakker med Peter og mor. 

Da hun har snakket med Peter, er hun straks tilbage ved pigen, 
som venter på hende. 

VoksenTobias og VoksenPernille snakker om Peters cykel. 
VoksenTobias har lovet at lave den. Det er noget med 
støttehjulene. 



Bjørg Kjær        Basispladspædagogik og institutionskultur   |  
 Kapitel 8 

186 

 

VoksenTobias er straks på vej efter værktøjskassen. Sagen er 
hurtigt klaret. For hurtigt, idet nogle andre drenge har fattet 
interesse for cykelreparation.  

VoksenTobias siger smilende til en kollega, at vi må vist hellere 
reparere nogle flere cykler (det går igen resten af dagen, at 
pædagogerne glæder sig sammen over de små sjove 
oplevelser med børnene). Han gør klar ved et bord. Han sætter 
værktøjskassen ved bordet, mens han går hen og finder cykler 
til reparation sammen med to af drengene. Han spørger pigen: 
vil du passe på denne her for mig? 

Pigen sidder der vel 5 minutter. En dreng kommer og spørger 
om hun vil lege. Hun siger: ”det kan jeg ikke - jeg passer på 
den”. Drengen bliver der sammen med hende og passer på 
sammen med hende. De snakker om, hvad der er i kassen. 

VoksenTobias kommer tilbage med 2 cykler. 

Drengen siger til ham:” Jeg passer også på”. ”Ja det gør du” 
siger VoksenTobias. 

VoksenTobias går i gang med cyklerne. Han taler om det han 
gør. Han snakker om, at smøre med olie, stramme med 
skruenøgler o.l. Børnene hjælper til, rækker værktøj, kommer 
med forslag til hvordan han kan gøre. Han tager flere gange 
deres råd til sig. Eksempelvis skifter han skruenøgle, da en 

dreng rækker ham en anden end den han har i hånden. 

Sekvensen her illustrerer hvordan et barn er blevet observeret i en svær situation. 
Drengens kontaktpædagog kontaktes af den kollega som har lagt mærke til at noget 
er under opsejling. Kontaktpædagogen tager sig straks af det og signalerer tydeligt til 
det barn hun legede med at hun går og har tænkt sig at komme tilbage. Tilbage til 
pigen, taler kontaktpædagogen med en kollega som kan reparere cyklen, hvilket han 
straks går i gang med. Peter bliver glad igen og de nytilkomne børns interesse 
imødekommes ved at fortsætte med aktiviteten. Ved selv at stille sig til rådighed for 
børnenes behov og interesser, etablerer personalet her en oplevelse hos børnene af 
at de er nødvendige og værdifulde deltagere i afviklingen af dagen og dens svære og 
sjove elementer. Dermed formidles til børnene, at de også har mulighed for på gode 
og konstruktive måder at orientere sig og påvirke hinanden og det sociale samspil. 

Pædagogerne giver dermed børnenes følelser og oplevelser et rum, som de kan 
udfolde sig i på en respektfuld måde. Personalet gør børnene og deres erfaringer 
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socialt og kulturelt betydningsfulde. De omgiver børnene med mening. Pædagogerne 
gør sig selv til agenter i den positive meningsskabelse som de omgiver børnene med 
og børnene inddrages i denne meningsskabelse. 

Der er mange opmuntrende smil og positivt sjove 

kommentarer, som både børn og pædagoger tager del i. 

Pædagogerne tillægger børnenes initiativer til deltagelse betydning og synliggør 
dermed børnene for sig selv og for hinanden på positive, imødekommende og 
inviterende måder. 

Pædagogerne bliver i legen, når det giver mening for børnene at de er der. Dette sker 
uden hensyn til egne personbundne ønsker. De opfatter dette som en pædagogisk 
opgave, der bidrager til børns udvikling og læring. Pædagogerne tager således ansvar 
for at værne om igangværende fælleshed og fællesskab og bidrager aktivt til at 
inddrage børn i alternative fællesskaber, eller hjælpe dem til at tåle afvisning, uden 
at bryde sammen.  

Feltnotat: En pædagog og en pige hopper i svingtov. Der er 
kun de to. Og det ser ud til at være et valg, som pædagogen 
har truffet. Hun har bundet tovet om en stolpe. Det er hende 
der svinger og pigen der hopper. Hun opmuntres og vejledes 
undervejs. Hun er god til at hoppe. Hun hopper 
lææææææææænge og er dybt koncentreret om aktiviteten 
og sit samvær med pædagogen. Det der med at være 
koncentrerede og holde fokus, det er børnene generelt meget, 
meget gode til. 

Pædagogen med sjipperiet er meget rolig og positivt 
opmuntrende – som alle kollegerne er. 

Pigen og pædagogen er sammen længe. Jeg undrer mig over, 
at der ikke kommer en flok børn susende for at være med. Det 
plejer ellers at være sådan, at når en pædagog sætter noget i 
gang, så suger det børn, som en magnet. Men her er det vist 
normalt, at få en voksen alene.  

Efter laaaang tid (20-25 minutter) kommer en pige til og 
spørger om hun må være med. Hun får at vide, at det er ok. 
Hun må hoppe om lidt og kan lige sætte sig over på 
træstubben og vente. Hun sætter sig. Den hoppende piges 
kontaktpædagog har siddet og iagttaget sjipperiet lidt 
længere henne på en anden træstub. Hun rejser sig og sætter 
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sig straks hen til den ventende pige og samtaler, dybt 
koncentreret med pigen indtil det bliver hendes tur til at 
hoppe. 

Da hun hopper siger pigen: ”se mig” og pædagogen replicerer: 
ja nu ser jeg, og så tæller hun. 

I denne situation nyder et barn længe godt af det særlige privilegium at have en 
voksen med i sin leg. Da den anden pige kommer til, får hun hjælp til at klare 
ventetiden, så den ikke opleves som en marginalisering. Begge børns initiativer 
imødekommes, bekræftes og understøttes aktivt af personalet. 

Tilsvarende hjælper pædagogerne med at afkode børns kommunikation og stiller 
deres voksenstyrke til rådighed for børnene, som grundlag for at få deres budskaber 
til omverdenen igennem:  

Feltnotat: Vikaren er sammen med fire børn ovre ved 
hængekøjen. På et tidspunkt går vikaren efter en af drengene: 
jeg skal lige snakke med dig. Han lægger armen om Anton. 
Anton trækker sig. En pædagog kommer og siger: er det ikke 
VoksenAnna der passer Anton? Jo siger vikaren og hun siger, 
så følg lige Anton over til VoksenAnna. VoksenAnna kigger 
med det samme op: hej Anton. 

Lidt efter kommer han og VoksenAnna ud inde fra huset, hånd 
i hånd. De har snakket sammen. De går hen til vikaren ved 
hængekøjen:” ved du hvad VikarViggo: det er totalt snyd, at 
det aldrig bliver Antons tur”, siger VoksenAnna. 

Åååh siger vikaren, der er så mange børn. Der bliver lavet en 
aftale om, at om lidt skal Anton have hængekøjen sammen 
med VoksenAnna. Lidt senere gynges Anton i hængekøjen af 
VoksenAnna.  

Lææææææææænge gynger hun ham og en anden dreng. 
Pædagogerne tager sig tid til at gøre tingene helhjertet. Aldrig 
noget med små snydeture, bare for at kunne sige, at nu har jeg 

gjort det. 

Af eksemplet fremgår at pædagogerne besidder en særlig faglig kompetence, som 
sætter dem i stand til at afkode børns kommunikation og påtage sig selv at handle i 
overensstemmelse med børnenes handlinger, følelser og udtryk, som derigennem 
bekræftes og om nødvendigt forstærkes. Dermed kommunikeres til børnene, at 
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deres oplevelser er vigtige og betydningsfulde og at de og deres behov og ønsker har 
krav på at blive hørt og respekteret. Af dette eksempel kan desuden aflæses, at 
pædagogerne betragter børnenes vedholdende deltagelse i legen, som en central 
pædagogisk opgave. 

4. Arbejde med at koble mellem fortid og nutid  
Personalet taler med børnene om det, de oplever her og nu og italesætter børnenes 
positive udvikling over tid overfor børnene selv. Det ser ud til, at denne tilgang ikke 
er reserveret børn i basispladser, men tages i anvendelse i mødet med alle børn. På 
denne måde fjernes det skær af særlighed og anderledeshed som ellers let opstår 
omkring disse børn og som børnene og deres familier ofte har mange smertefulde 
erfaringer med. I stedet etableres en logik der handler om at alle mennesker rummer 
hele spektret. Alle har svært ved noget, alle kan noget, alle lærer noget, alle har 
konflikter og problemer, alle begår fejl, alle kan hjælpe, alle kan være sjove osv. Det 
betyder at forskelligheden indlejres i en principiel fælleshed. Vi er alle mennesker 
med hver vores særheder og styrker og livet handler om at forholde sig til det og 
forsøge at få noget godt ud af det. I nedenstående eksempel foregår det i forhold til 
et barn i en basisplads, men det ses lige så ofte i forhold til børn i almindelige 
pladser. 

Feltnotat: En dreng har fundet en frø, som han har puttet ned i 
en spand. Han snakker om, hvordan frøen selv kan finde ud af 
at hoppe og dens liv i det hele taget. Pædagogen snakker med 
ham om frøen og sætter sig på hug foran ham og spørger om 
han kan huske, at da han var lille var han ikke særlig sød ved 
dyrene, men at det har han lært nu.  

Pædagogen sætter her fokus på udviklings- og læringsperspektivet i samtalen med 
barnet. Hun taler begejstret med barnet om frøen og overfører begejstringen til det 
at drengen nu er stor og dygtig og sød ved dyrene. Dermed tydeliggøres for barnet, 
at hans handlinger har virkninger ude i verden, at pædagogen lægger mærke til ham 
– og ikke mindst opdager han måske selv, at han har lært noget, og at hans hverdag 
blev sjovere af det. Pædagogen gør drengens fremgang og fremskridt 
betydningsfulde og opmuntrer ham dermed til at fortsætte det gode arbejde. Hun 
giver ham også et indtryk af at det er muligt og overkommeligt at lære socialt 
accepterede og hensigtsmæssige strategier. Tilsvarende er der eksempler på at 
personalet i anonymiseret form har fortalt børn i vanskeligheder om andre børn som 
havde det samme problem, var lige så ked af det eller vred, men alligevel var i stand 
til at blive glade, lære at lege, holde op med at bide, lære at cykle, få venner osv. 

I disse processer hvor det det pædagogiske arbejde bæres oppe af et vedholdende 
arbejde med at motivere børn til deltagelse i sociale fællesskaber, indgår et lige så 
markant arbejde med at støtte og vejlede børnene til og gennem refleksions-, og 
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afkodningsprocesser. Men også mere direkte handlingsorienterede former for 
guidning, vejledning og rådgivning indgår i dette arbejde. Et væsentligt element i det 
vedholdende motiverende arbejde handler om at etablere situationer og 
løsningsmuligheder som kan give børnene en positiv oplevelse og bidrage til deres 
erfaringsdannelse. 

5. Arbejde med at hjælpe børn 

At hjælpe børn igennem afvisninger fra andre børn 

Feltnotat: Da historien er slut skal eftermiddagen planlægges. 
VoksenLaila skal gå nu klokken 15.00. Vikaren skal blive inde 
og rydde op, mens VoksenTobias går ud med de børn der vil. 
Børnene bliver spurgt enkeltvis, hvad de gerne vil og 
VoksenTobias tager stilling til om det er ok. To vil gerne i 
puderum. Det er ok. En pige vil gerne være med. Hun spørger 
om hun må. De svarer ja og det er ok siger VoksenTobias så. 

En pige mere vil gerne være med. De siger nej, alle tre. Så det 
kan hun ikke. Hun kan ikke bestemme sig til hvad hun så vil. 
VoksenTobias spørger hvad hun vil. Hun svarer ikke. ”Vil du 
lege med riddere?” Svarer ikke. VoksenTobias spørger ”skal du 
vente lidt, mens jeg går videre?” Pigen svarer nu med gråd i 
stemmen, at hun gerne vil ind i dukkekrogen med musik. 
VoksenTobias siger, at der er ok.” Jeg hjælper lige med at se 
om CD en virker”. 

Her afvises et barn og bliver meget ked af det. Den voksne tager sig tid til at foreslå 
andre aktiviteter. Da pigen er for fyldt op af afvisningen, giver han hende mulighed 
for at tage stilling til om hun vil vente og sunde sig mens han hjælper andre børn. På 
baggrund af hendes svar tager han sig tid til at hjælpe hende i gang med noget andet 
som er hyggeligt og som kan give hende et lille pusterum. Omsorgen og omhuen i 
den voksnes hjælp signalerer sympati og at hendes reaktion er helt ok. 

At tale med børnene om deres liv 
Den massive afkodning i de gode eksemplers institutioner har flere funktioner end de 
allerede nævnte. Også i forhold til meget tunge og svære oplevelser og erfaringer 
udgør afkodning og italesættelse væsentlige elementer. Her er en central funktion 
den, der handler om simpelthen at bryde tavsheden om problemer og svære 
livssituationer. Det er lidt forskelligt i hvilke sociale sammenhænge dette foregår, 
men det ser ud til at personalet dels påtager sig at bryde tavshedstabuer på 
tomandshånd med børnene og dels i et vist omfang påtager sig at skabe muligheder 
for at udsatte børn får chance for at spejle sig i andre børns liv og erfaringsrum – 
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både børn i ressourcestærke omstændigheder og børn i mere ressourcesvage 
omstændigheder. 

Pædagog: Vi taler jo meget åbent med de her børn. Også når 
de andre børn hører på. Vi prøver på at vise at man kan 
relatere sig til den der historie. Der gik en gang en dreng her 
hvis mor og far drak og så kom de op at skændes og vi prøvede 
at relatere til den dagligdag, som det barn nu er i, sådan at det 
barn kommer videre. Altså den der accept af at, vi ved godt at 
de har det svært derhjemme, og det er noget vi taler om og det 
kan være svært når mor og far drikker eller skændes. Så skaber 
vi en åbenhed og tillid til at man godt kan fortælle tingene. Så 
er der en genkendelighed, og man kan mærke at man ikke er 
den eneste i verden, som kan have det svært sammen med sin 

mor og far. 

En sådan italesættelse er medvirkende til ikke kun at lette barnets oplevelse af at 
være forkert, fordi det måske ikke har så let som andre børn ved at være glad, lege 
mv. og i stedet få en forståelse af, dels at forkertheden udspringer af 
omstændigheder omkring barnet, dels at andre børn også kan have det svært. 
Dermed skabes mulighed for en væsentlig forskydning i disse børns syn på sig selv og 
deres situation, ligesom der åbnes op for at barnet kan tage imod hjælp og indgå i en 
proces som gør det bedre i stand til at  hjælpe sig selv. 

At etablere læringsmiljøer der er præget af hjælpsomhed 

Feltnotat: Alt foregår i et stille og roligt tempo. Der råbes ikke 
én gang denne dag. Børnene hjælper hinanden: 

Ved frugtbordet skal Ronja have smurt sin bolle. Det har hun 
svært ved. Sidemanden hjælper på eget initiativ. Hun smører 
simpelthen bollen for hende og siger værsgo. Præcis ligesom 
den voksne har gjort for et øjeblik siden oppe i den anden ende 
af bordet. 

Af ovenstående eksempel fremgår, at et større barn hjælper et mindre barn, med at 
udføre opgaver som er lige lidt for svære. At pigen gør som pædagogen i den anden 
ende af bordet lige har gjort peger på, at pædagogernes metakommunikation 
medvirker til børnenes læring. I dette tilfælde på det sociale område. Pædagogerne 
agerer selv i overensstemmelse med de mål de har for børnenes læring, trivsel og 
deltagelse. Pædagogerne vedkender sig, at de opstiller mål for læring på børnenes 
vegne og de handler i forlængelse af disse. Mål, der er deltagelsesorienterede, 
helhedsorienterede og samtidig begrebsmæssigt og analytisk præcise. 
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Pædagogerne benytter sig af klar, tydelig og forenklet tale, når budskabet er 
utvetydigt og hjælper dermed børnene med at indgå aktivt og kompetent i 
institutionens struktur og hverdagsprocesser: 

Feltnotat: Medarbejderne siger til børnene hvad de skal gøre, 
hvis de opsøger dem med deres tvivl:  

’du skal tage forklæde på, når du skal lege med vand’ 

’gå hen og vask dine hænder’ 

’tag din flyverdragt på først’ 

’du skal lade være med at løbe på gangen’ 

Der tales roligt, afdæmpet og pænt til børnene. Ikke én gang 
må personalet gentage beskeden overfor børnene. Børnene 
gør, hvad de voksne beder dem om, første gang. Det opleves 
helt utroligt. Pædagogerne beskriver ikke i nogen tilfælde børn 
og deres handlinger, som negative. Men de hjælper børnene 

på rette spor. 

I eksemplet er der tale om hjælp til og guidning af børnene. Pædagogerne tydeliggør 
normer og regler i børnehavens kultur, så ingen tvivl lades tilbage. Det sker uden at 
børnene skal føle skyld eller skam og uden, at pædagogerne giver udtryk for 
irritation. De tager ansvaret for at formidle utvetydige budskaber præcist.  De er ikke 
beordrende, men snarere guidende og samtalende i deres sprogtone. 
Metakommunikationen i budskabet er, at pædagogerne med deres voksenviden kan 
og ved noget som børn endnu har til gode at lære. Pædagogerne gør deres egne 
budskaber afkodede, så det bliver nemt for børnene, at skabe mening i det der 
kommunikeres. Metakommunikationen i budskabet er, at pædagogen er den der 
tager ansvaret for at beslutte, på hvilke præmisser fællesskabet skal fungere. Det 
indebærer at hun tager ansvaret for at kontrollere og begrænse jungleloven og den 
stærkes ret til at udfolde sig på andres bekostning. Det der er tale om her er ikke, at 
børnene gøres til genstand for kontrol og disciplinering, men at normerne og reglerne 
i situationen er under personalets kontrol. Denne kontrol er medvirkende til at 
etablere muligheder for de børn, som ikke på egen hånd er i stand til at bemægtige 
sig personlig frihed, socialt rum og kulturel plads. Sagt med andre ord, muligheden 
for deltagelse. 

Af næste eksempel fremgår at selv i sammenhænge, hvor der almindeligvis gælder 
mere komplicerede normforankrede og normformidlende regler har guidning i form 
af afkodede budskaber, betydning for børnenes mulighed for at handle i 
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overensstemmelse med kulturen. Denne kultur tager på markant vis udgangspunkt i 
personalets klare forståelse af at normer og regler må udspringe af det helt basale 
forhold, at alle befinder sig i en daginstitution. Det indebærer, at der er tale om en 
specifik social og kulturel arena, som på forskellige måder ligner og adskiller sig fra fx 
hjemmet, gaden, skolen, osv. Det betyder at normerne og reglerne forholder sig til at 
de skal medvirke til at etablere sociale færdselsregler i form af en halv-offentlig-halv-
privat civiliserethed. Dette grundlæggende vilkår er ikke til forhandling i en 
institutionel sammenhæng, hvor alle skal have mulighed for at deltage, trives og 
lære: 

Feltnotat: Randi og Frederikke (begge tre år) hiver mig 
med stor selvfølgelighed og myndighed ind i deres leg. 
Randi viser sig at være en suveræn leger. Omhyggeligt 
instruerer hun mig i legen og hvad man skal gøre. Vi skulle 
bage sandkager på sandkassens kant. Man passer på at 
sandet ikke falder ud på asfalten. Først skulle jeg smage 
kagen. Men så skulle jeg være med til at bage. Da jeg har 
været i mange børnehaver slår jeg ud med armene og 
kigger mig omkring. Jeg får øje på en blå plastikskovl, som 
ligger ved siden af den anden sandkasse. Randi ser at jeg 
har fået øje på skovlen og siger at det er Hugos. Når den 
ligger der, så er det fordi han har den, men han er bare 
lige gået et øjeblik. Hvis jeg vil have en skovl, så skal jeg 
finde en i kassen. Hvis Hugo kommer tilbage og opdager, 
at den er væk bliver han bare ked af det. 

Af Randis kommunikation fremgår tydeligt, at der er en regel i børnehaven om, at 
man ikke tager skovle eller andre ting der ligger frit, fordi de måske er i brug af andre 
børn. Med sit budskab formidler hun forståelse af baggrunden for den pågældende 
regel. Hun er tydeligvis vant til at regler kan og skal forklares og har en klar indsigt i 
at de er motiveret af hensynet til at alle skal kunne være her og orientere sig og være 
i gang med deres aktiviteter. Personalets forpligtelse på at motivere, forklare, guide 
og afkode handlinger og regler overfor børnene, medvirker til at øge børnenes 
bevidsthed om dem. Men også personalets egen bevidsthed fastholdes på reglerne 
og hvad der motiverer dem. Det betyder at de hele tiden gen-overvejes og gen-
motiveres14. 

                                                             
14 En tilsvarende regel i en anden institution bygger på det modsatte princip: Alt hvad der 
ligger og flyder må man tage. Til gengæld skal man lade alt som ligger i børnenes 
garderobeskabe være. Det væsentlige her er ikke i sig selv hvori reglen består, men at lægge 
mærke til hvordan regler motiveres, formidles, genovervejes og bruges i arbejdet med 
børnene, så de afkodes og fremstår som meningsfulde og håndterlige (se også side 66) 
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Feltnotat: Den nye pige Ruth vil gerne lege med vand. 
VoksenPernille foreslår en jævnaldrende pige, at hun skal vise 
Ruth hvor der er skibe og ting der trænger til at blive vasket af 
for som hun siger: hun ved det jo ikke. Ruth går i hælene på 
pigen, får fundet et skib 

Her ses et endnu lille konkret eksempel på hvordan det sociale samspil italesættes og 
afkodes af de voksne på måder som signalerer at det er helt naturligt, at folk er 
forskellige og at alle må hjælpe hinanden. Her handler det om et nyt barn, som skal 
hjælpes med at falde til og være en del af institutionens kultur. At der er tale om 
regler, ordener og sammenhænge som ikke er naturgivne, men som findes netop 
her, løftes frem som et indlysende forhold, som dog – lige så indlysende – er 
nødvendigt at tydeliggøre og forklare for både ”gamle”, garvede institutionsgængere 
og de nytilkomne når der er brug for det. Det nye barns usikkerhed og behov for at 
spørge legitimeres dermed og det hjemmevante barn mindes om sine egne 
erfaringer som ny for ikke så længe siden og får samtidig sat lys på sin egen udvikling 
og læring. 

Feltnotat: Ved det andet bord er en gruppe børn i gang med at 
vaske legetøjet af. Der står baljer med sæbevand. Børnene har 
opvaskebørster i hænderne og plastikforklæder bundet 
udenpå jakkerne. Da jeg går hen for at se hvad de laver, bliver 
jeg straks sat i gang af børnene: kan du ikke hente noget mere 
vi kan vaske af? Jeg spørger om det skal være metalting som 
dem de har og får svaret, at det må jeg selv om, for al 
legetøjet er beskidt. Jeg henter nogle fade og bøtter til dem. 
Disse børn ser ud til at være vant til at løse opgaver (om de er 
”alvorlige” eller legende) i tæt samspil med hinanden og med 
voksne. Der er en stemning af nødvendighed og samarbejde 
og humørfyldt opgaveløsning omkring al aktivitet, inklusive 
legen. 

Disse børn er helt tydeligt vant til at trække på voksne i forbindelse med deres leg. 
Det bevirker at de er verbale, tydelige, forklarende, motiverende i deres 
kommunikation omkring legen. Voksne har jo brug for den slags. Dermed etablerer 
børnene vaner og rutiner for meget klar kommunikation og metakommunikation i 
forbindelse med leg, hvilket ser ud til at være en fordel for alle børn, og især for børn 
som har vanskeligt ved at afkode og koble sig på en leg. Dermed bidrager personalet 
til at børnene bliver tydelige for sig selv og andre og dermed også er i gang med en 
proces hvor de åbner sig for hinanden. 

De gode eksempler viser personale som strategisk og systematisk arbejder med at 
fremhæve det positive ved basisbørnene. Det medvirker dels til etablering af et 
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positivt selvbillede hos disse ofte medtagne børn. Men der arbejdes også ligeså 
strategisk og systematisk med at gøre basisbørnene attraktive for de andre børn. Det 
sker ved at omtale børnene i positive vendinger og gøre omgivelserne 
opmærksomme på det sjove, søde, spændende, kloge, modige som disse børn gør. 
Det sker også ved i visse tilfælde at afslutte en leg mens den er velfungerende, så alle 
parter går derfra med en god oplevelse. Det kan også ske ved at gøre basisbarnet til 
genstand for en ganske særlig positiv opmærksomhed, som i tilfældet med kampen 
om Katinka.  Eller det kan ske ved at basisbarnet som den første får lov til at lære at 
spille et nyt spil for at få mulighed for at indvi andre børn i hvordan man spiller det 
og dermed få mulighed for at fremstå som vidende. Det kan være at få lov til at være 
den første der leger med et nyindkøbt legetøj, hvorved de andre børns adgang til 
legetøjet går gennem at etablere en god kontakt med barnet. Eller det kan være som 
i en situation hvor basisbarnet er den der som den eneste, får adgang til 
prestigegivende og attraktive ressourcer i form af børnehavens absolut lækreste og 
fineste pailletter. Drengen var voldsom i sin adfærd og de andre børn holdt sig derfor 
på afstand af ham. Pædagogen startede en leg sammen med drengen om at lave en 
skattekiste der skulle pyntes med nogle særligt fine luksuspailletter. To af de ikke-
henviste piger var meget interesserede i pailletterne og blev af pædagogen opfordret 
til at spørge basisbarnet om de måtte være med. Pigerne fik lov at være med. 
Drengen viste sig derefter som en rolig, gavmild og retfærdig leder af legen. Deres 
indspil til legen blev indoptaget og de ville gerne være sammen med drengen til 
skattejagt bagefter. Personalet påpegede, at de bevidst foretager denne form for 
manøvrer for dels at forsøge at vende negative oplevelser, adfærds- og 
kontaktmønstre til positive og dels for at gøre basisbørnene attraktive for de andre 
børn, så de får mulighed for at gøre sig erfaringer med godt samspil med basisbarnet. 
Dermed nuanceres alles blik på de børn, som ofte har en tung bagage af negative 
selvbilleder og sociale roller med sig. 

6. Arbejde med at åbne verden for børnene 
Denne måde at arbejde med børnenes åbenhed overfor sig selv og andre, er i det 
hele taget et markant træk ved de gode eksempler og deres tilgang til børnenes 
læring i bred forstand. Medarbejderne taler generelt med børnene om væsentlige 
ting vedrørende deres hverdag, situation og tilværelse. De tager alle samtaleemner 
seriøst. 

Feltnotat: Ved bordet har et af børnene fået øje på øjenbryn. 
VoksenHenriette snakker med børnene om øjenbryn. Hvad skal 
øjenbryn bruges til spørger et barn. Det filosoferer de over i 
fællesskab, mens de studerer øjenbryn i forskellige 
afskygninger. Snakken går videre om øjne og den der sorte 
indeni der hedder en pupil. 
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Pædagogerne gør generelt meget ud af at åbne verden for børnene og gøre den 
interessant, spændende, magisk, forståelig, gådefuld – og meget meget mulig at tale 
om og beskæftige sig med i fællesskab. Børnene stiller mange spørgsmål til 
pædagogerne hvilket antyder at projektet lykkes, for børnene åbner sig også for 
verden. 

Feltnotat: Eftermiddagsmad 

De spiser skorper. Hvorfor hedder det skorper, spørger en 
dreng. Det gætter de på i fællesskab. 

VoksenFrank læser højt. En rimebog. Et rim ender på Bonjour: 
hvorfor hedder det bonjour spørger et barn. Det forklarer 
VoksenFrank og en pige kan fortælle, at hun har været på 
ferie, hvor de sagde bonjour madamme. VoksenLisbeth og 
VoksenFrank smiler til hinanden- på den der ’hvor er det sødt 
og sjovt’- måde. (det ser jeg i øvrigt mange gange denne dag.) 

Lidt senere ender et rim på Ler. Hvad er ler? VoksenFrank 
forklarer.  

Pædagogernes prioritering af samtaler med børnene og det at de tager 
udgangspunkt i børnenes undren, spørgsmål og tanker, transformerer den sproglige 
udveksling til andet og mere end spørgsmål og svar, men snarere til fælles samtaler 
med fokus og gensidig udveksling. Det bidrager til børnenes oplevelse af sig selv som 
meningsfulde og deres bidrag som væsentlige for sammenhængen og fællesskabet. 
Samtidig træner og udbygger det børnenes samtalende og kommunikative 
færdigheder og kompetencer. De lærer simpelthen at indgå i en dialog, holde et 
fælles fokus, bidrage til emnet, udbygge det mv. Således lærer børnene at træde ind i 
de særlige rum og fællesskaber, sproget og samtalen skaber. Det kan blandt andet 
hjælpe børnene i deres sociale relationer og i forbindelse med at gøre hverdagens 
situationer meningsfulde og hyggelige. 

Feltnotat:  Rose finder en solsikkespire i sandkassen og viser 
den begejstret til VoksenGitte. VoksenGitte fortæller at det er 
et af de fuglefrø, de har leget med som er spiret. Hun fortæller 
også at spiren ikke får noget mad i sandet og foreslår Rose, at 
de sætter den op i plantekassen ved siden af. Det gør de under 
stor bevågenhed. VoksenGitte stikker med fingeren hul i 
muldjorden i plantekassen og Rose løfter forsigtigt spiren op 
fra sandet og børster den ren inden hun sætter den ned i hullet 
og forsigtigt lukker til omkring den. VoksenGitte afslutter 
forsigtigt og de snakker om hvor høj den kan blive. Rose 
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fortæller flere forbipasserende børn om den lille spire og 
børnene skal lige hen og kigge på den.  

I denne situation illustreres hvordan personalet ikke kun møder børns sociale og 
verbale initiativer, men også helt konkret hjælper børn med at få noget at sige til 
andre børn og snakke med dem om. Det giver alle børn chancen for at være den der 
ved, den der kan, den der kommer med nyheden, den der giver de andre børn noget 
at glæde og undre sig over. For eksempel det helt magiske og seje ved at en lille 
solsikkekerne kan spire og blive så stor i det bare ingenting – og den kan blive så høj 
som helt op til halvtaget. Og den der har reddet solsikkespiren, så alle kan glæde sig 
til at følge med i hvor høj solsikken bliver, er faktisk en helt.  

Opsamling 
Vi har i dette kapitel fokuseret på hvad der kendetegner de gode eksemplers arbejde 
med børnene. Overordnet kan vi sige, at arbejdet med børnenes trivsel og læring er 
indlejret i en forståelse af begge begreber som forbundet med deltagelse i 
fællesskaber. Det indebærer at de gode eksempler bærer præg af at have en social 
forståelse af barnets individualitet. Barnets personlighed ses i overensstemmelse 
med nyere teorier og forskning, ikke i et stærkt individualistisk perspektiv.  Det vil 
sige at individualisme forstås, ikke som et ideologisk begreb, men derimod som et 
teoretisk eller analytisk begreb. Det betyder, at den pædagogiske faglighed snarere 
arbejder med tilgange som tager udgangspunkt i en ”individuel socialitet” eller en 
”social individualitet” (Hviid 1998: 207), end med en individualiseret tilgang til børn 
og deres dispositioner. Det betyder, at børn har brug for voksne og at voksne, hvis de 
hjælper hinanden og tænker sig om, er i stand til at hjælpe børn, og hjælpe børn til at 
hjælpe sig selv og hinanden. Det indebærer at personalet i arbejdet med børnene 
tydeligt tager et ansvar på sig som normsættere, normformidlere, vejledere, 
hjælpere, samarbejdspartnere og beskyttere. De skaber høje forventninger til alle 
børn og store ambitioner med hensyn til deres potentialer, ligesom de lægger vægt 
på at synliggøre og i stort og småt værdsætte det, som lykkes også for børn i udsatte 
positioner. 

Det indebærer, at personalet bygger på et grundlæggende aksiom om at 
pædagogiske relationer er mulige at etablere og at pædagogikkens projekt ikke kun 
er muligt at gennemføre, men også er svar på den etiske fordring i forhold til disse 
børn.  

Der arbejdes således med syntetiserende tilgange til børns læring, trivsel og 
deltagelse. Markante mønstre i materialet peger på at dette arbejde foregår 
systematisk og at der hele tiden foretages strategiske overvejelser i forbindelse med 
det. Denne systematik og konsekvens i arbejdet skaber så at sige den syntetiserende 
tilgang på det pædagogiske handleniveau. Det systematiske arbejde har følgende 
aspekter: 
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• Systematisk arbejde med at guide børn i forhold til socialt samspil (fokus på 
handlemuligheder) 

• Systematisk italesættelse/afkodning af følelser, aflæsninger, relationer i 
samspil med børnene 

• Systematisk arbejde med at gøre basisbørn attraktive for andre børn 

• Systematisk arbejde med positiv kontakt og opmærksomhed i forhold til alle 
børn 

• Systematisk og aktiv håndhævelse af, at ingen børn skal føle sig forladt eller 
udsat (især i konfliktsituationer) 

• Systematisk arbejde med at fase hjælp ud og på at give præcis, tilstrækkelig 
og relevant hjælp 

 

Samlet set kan dette arbejde opsummeres i nogle generelt formulerede principper 
som på tværs af de gode eksemplers forskelligheder gennemsyrer pædagogikken på 
baggrund af de varierede udgangspunkter og begrebsrammer. 

• Pædagogerne etablerer gensidigt forpligtende relationer med børnene og 
børn samarbejder tæt med voksne og andre børn 

Hermed er læringen indlejret i deltagelsesaspektet og trivselsaspektet. 
Forpligtetheden udspringer dels af den tætte interaktion mellem børn og voksne, 
altså gennem kvantitet. Dels udspringer den af karakteren af interaktionen, altså 
gennem de kvaliteter som præger den. Pædagogerne stiller sig til rådighed for 
børnene ved selv at forpligte sig overfor dem og gøre sig særligt betydningsfulde for 
”deres” egne børn. Børnene er vant til at de hele tiden kan hente hjælp hos 
pædagogerne. Det indebærer at de opnår en tryghed og sikkerhed for at blive støttet 
i og få tilbagemeldinger på deres initiativer og forsøg på at opnå kontakt og skabe 
forbundethed. Hermed arbejdes der således intensivt med at understøtte alle børns 
trivsel, læring og deltagelse. 

• Udsatte børn skærmes ikke imod socialt liv, men udsættes for det via vejledt 
deltagelse, stilladsering, guidet erfaringsdannelse  

Hermed er den væsentligste forudsætning for såvel læring som trivsel indlejret i det 
er som målet med hele indsatsen, nemlig barnets deltagelse i og tilhørsforhold til 
sociale fællesskaber. I stedet for at tage barnet ud af fællesskabet for at øge barnets 
trivsel og læring, arbejdes der systematisk og massivt på at opbygge fællesskaber 
som barnet kan trives og lære i. Derved tages den indsigt alvorligt, at for at kunne 
lære fx at lege, er det nødvendigt at deltage i leg, om nødvendigt med hjælp. Det 
gennemgående redskab til at hjælpe alle i det sociale møde er afkodningen. Der er 
fokus på at etablere rum for (basis)børns erfaringsdannelse gennem deltagelse. Det 
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indebærer at deltagelse opfattes som en grundlæggende forudsætning for barnets 
læring, trivsel og udvikling. Omvendt betragtes manglende deltagelse og 
forbundethed som et problem og en hindring for både trivsel og læring. 

• Pædagogerne tager ansvar for at basisbørn lærer at lege (læringsorientering i 
arbejdet) 

Hermed tages udgangspunkt i barndommens måske mest centrale 
betydningsbærende og betydningsskabende fænomen, legen. Personalet betragter 
legen, dens fællesskaber og de kompetencer som er nødvendige i legen som helt 
centrale pædagogiske indsatsområder og de tager udgangspunkt i at 
legekompetencer ikke er medfødte, men tillærte – samt at nogle børn af forskellige 
årsager har sværere ved at tilegne sig disse kompetencer. Afkodningen af legens 
logikker, regler, begrænsninger og muligheder er således et fundamentalt 
erkendelsesmæssigt område for såvel personale som børn. Hvad dette angår tages 
der udgangspunkt i børneperspektivet, som informerer om at det at være med i leg 
og derigennem opleve venskab er den alt overskyggende længsel for børn generelt. 
Børnene følges af pædagogerne helt ud i det der i mange institutioner kaldes ”fri 
leg”. Legen er ikke nødvendigvis fri for voksne. Voksne følger, iagttager, vejleder, 
inspirerer, hjælper, mægler osv. når det er nødvendigt og relevant. Det indebærer at 
der arbejdes med at alle børn – også de der har svært ved at indgå i legerelationer – 
får mulighed for at gøre sig erfaringer med legens regler, logik og praksis.  

• Pædagogikken er ressourceorienteret uden usynliggørelse af vanskeligheder 

Synet på børn er præget af at individualiteten opfattes som socialt konstitueret, 
hvilket anlægger det indlysende pædagogiske perspektiv, at mennesker ikke i nogen 
uforanderlig eller urokkelig forstand ”er” på bestemte måder. De er snarere det som 
har mulighed for at træde frem for dem i deres sociale sammenhænge. 
Konsekvensen af dette er, at det man ikke ”er” eller kan – det kan man arbejde på at 
blive eller lære, hvis de nødvendige omstændigheder lægges til rette. Børnene 
mødes af intens, opmuntrende voksenkontakt. Det indebærer at der arbejdes med at 
alle børn skal have en oplevelse af at være set, være med, være aflæst, have fået 
svar, have gjort en forskel. Børnene hjælpes til og gennem refleksionsprocesser som 
skaber mulighed for bevidstgørelse og læring i forhold til gjorte erfaringer. Dermed 
får børnene redskaber til selv at bruge de afkodningsprincipper mv. som tages i 
anvendelse af voksne omkring dem. 
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Kapitel 9 

Konklusioner, perspektiver og 
anbefalinger 
Indledningsvis lagde vi fra land ved at stille en række forskningsspørgsmål: 

Er der en særlig basispladspædagogik i arbejdet med børn i psykosociale 
vanskeligheder i Københavns Kommune? Hvis, der er: hvori består den og på hvilke 
måder kan vi konstatere at den adskiller sig fra øvrig pædagogik? 

I fald der ikke kan identificeres én basispladspædagogik, er der da flere? I givet fald, 
er der noget der går igen på tværs af forskellighederne? Kan vi på den baggrund sige 
noget om hvad der skaber god praksis for børn i psykosociale vanskeligheder? Er der 
med andre ord institutionskulturelle forhold som kan siges at fremme god praksis, 
uafhængigt af den specifikke pædagogiske tilgang? 

Vi kan konkludere, at svaret på det første spørgsmål er benægtende. Nej, der kan 
ikke identificeres en bestemt pædagogik i institutioner med basispladser for børn i 
psykosociale vanskeligheder. Der er flere velfungerende pædagogiske tilgange. 
Dermed er de efterfølgende spørgsmål blevet de centrale. 

De foregående kapitler har beskæftiget sig med at afdække disse spørgsmål. Først 
ved at opstille forskningsbaserede vurderingskriterier for hvad der kan karakteriseres 
som god praksis. Dernæst ved at undersøge om sådanne karakteristika var mulige at 
identificere i institutionernes arbejde. Arbejdet med at undersøge hvad der udgør 
forudsætningerne for den gode praksis, stod derfor centralt. Vi kan konkludere, at 
der er tale om flere systemer af reflekteret, problematiseret, kvalificeret og prøvet 
metodik. 

Den praksis som manifesterede sig i materialets gode eksempler, har vist sig at være 
karakteriseret af særlige forhold hvad angår de professionelle aktører, og det 
professionelle miljø og forbindelsen til det samfundsmæssige opdrag.  

 De professionelle aktører som producerer god praksis kan karakteriseres 
som værende reflekterende metodikere, hvilket indebærer tilstedeværelsen 
af særlige måder at kommunikere, at være kollega og forstå arbejdsopgaven 
på. Den reflekterende metodiker ser sig selv, sine handlinger og 
tilbøjeligheder som mulige og nødvendige at gøre til genstand for 
systematisk undersøgelse. Også kollegers, børns og forældres handlinger 
betragtes som mulige og nødvendige at gøre til genstand for et sådant 
analytisk arbejde som kan informere og kvalificere den pædagogiske indsats. 
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Det analytisk undersøgende arbejde betragtes af den reflekterende 
metodiker ikke som et individuelt, inderliggjort projekt, men som en proces 
der er afhængig af at blive udfordret af omgivelsernes forskellige 
perspektiver. Kulturen i institutionen bæres af medarbejdere i et kollegialt 
system som bygger på disse principper. 

 Det professionelle miljø som producerer god praksis kan karakteriseres som 
en særlig institutionskultur, hvori de reflekterende metodikere løbende 
understøttes, udfordres og kvalificeres i at agere som netop reflekterende 
metodikere, hvilket indebærer at de er stærkt forankret i det institutionelle 
kollegium. Reflekterende metodikere betragter kollegiet som mere end 
summen af de enkelte kolleger. Det metodiske, kritisk granskende 
refleksionsarbejde er ikke tavst indlejret i individet, men tværtimod lagt 
talende, diskuterende og superviseret ud i kollegiet. Kulturen bæres af 
medarbejderne i et eksternt superviseret kollegialt system bygget på en klar 
faglig logik, en klar bevidsthed om institutionens demokratiske opdrag, samt 
et af-inderliggjort engagement. 

 Det samfundsmæssige opdrag fordybes og problematiseres i det 
professionelle miljø bestående af reflekterende metodikere i mødet med en 
ekstern supervision som også viser viser vej til kritisk granskning af 
personalets arbejde i form af neutral, ekstern vejledning. 

Undersøgelsen har haft de professionelle og pædagogikken i fokus. 
Professionaliteten og pædagogikken manifesterer sig i en række møder. I 
pædagogens møde med sig selv og sin egen praksis, i pædagogens møde med 
kollegers praksis, i pædagogens møde med kollegers og supervisors forholden sig til 
vedkommendes praksis. Men også i pædagogens møde med forældrene og med 
børnene.  

Kultur bliver til i meningsskabende processer i netop møder og derfor har vi 
undersøgt disse møder. Kapitlet om den reflekterende metodiker behandler 
personalets møde med sig selv, kolleger, ledelse og supervisor og de 
meningsskabende processer som finder sted der. Kapitlet om forældresamarbejde 
behandler personalets møde med forældrene og de meningsskabende processer 
som de professionelle arbejder på at etablere der. Kapitlet om pædagogisk praksis i 
børnehøjde behandler personalets møde med børnene og de meningsskabende 
processer som finder sted der. 

På baggrund af dette drager vi følgende konklusioner om basispladspædagogik og 
institutionskultur: 

Den gode praksis hænger sammen med at de meningsskabende processer som 
finder sted internt i de professionelle kollegier, er rettet mod metodisk at undersøge, 
kvalificere, udvikle og forbedre de processer som finder sted i møderne med 
henholdsvis forældrene og børnene. Denne internt drevne og eksternt 
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understøttede løbende kvalificering er en helt nødvendig forudsætning for at 
institutionskulturen kan producere, udvikle og bibeholde god praksis. 

Vi kan desuden konkludere, at kvalificeringsprocessen bygger på at de professionelle 
betragter sig som et af samfundets redskaber til at forsøge at udjævne de 
vanskeligheder, familier og børn står overfor. Det gøres ved at de professionelle 
stiller sig til rådighed for opgaven med børnene og vinkler den løbende kvalificering 
direkte mod opgaven med børn i basispladser. Desuden forbindes dette arbejde med 
institutionens samlede pædagogiske strategier overfor alle børn. 

Da disse meningsskabende processer er helt afhængige af at være indlejret i 
institutionskulturer med en kollegial, fagligt funderet orden, kan vi konkludere, at det 
er vigtigt at fastholde et institutionskulturelt perspektiv på den reflekterende 
metodiker. Det må derfor anbefales, at arbejdet med etablering af et koncept for 
basispladser tager konsekvensen af denne indsigt og i stedet defineres som et 
koncept for institutioner med basispladser. Det er således ikke bare den enkelte 
basisplads der skal leve op til bestemte krav, men også institutionen som sådan og 
dens interne faglige og kulturelle forhold. 

Opmærksomhedspunkterne 
De forskningsbaserede kriterier for vurderingen af om der var tale om god praksis, 
fungerede også som analytiske opmærksomhedspunkter i undersøgelsesarbejdet. 
Disse viste sig at være velegnede til en afsøgning og vurdering af pædagogik og 
institutionskultur. Sammenfattende må vi på den baggrund konkludere, at 
professionen må kunne håndtere disse (problem)områder for at kunne udvikle og 
løse den pædagogiske opgave. Det betyder, at professionen må arbejde i retning af 
en kollegialitetskultur, som ikke lader sig overmande af venskabets rationale, men er 
i stand til at etablere et rationale, som i høj grad bygger på en eksplicit faglighed. 

Professionen må arbejde på at etablere en kommunikationskultur og dermed et 
fagsprog, som balancerer og skaber forbindelse mellem den abstrakte 
holdningsbaserede italesættelse og den konkrete følelsesbårne oplevelsesfortælling 
og som dermed arbejder bevidst med at skabe analytiske forbindelser mellem det 
teoretiske og det praktiske niveau.  

Professionen må anlægge strategier i forhold til sin egen medvirken i 
marginaliserings- og segregeringsprocesser. 

Professionen må opbygge viden om og kompetence til at forholde sig til, og aktivt 
pædagogisk håndtere de hierarkiserings- og adskillelsesprocesser, som foregår 
mellem børn. 

Professionen må forholde sig til sin kulturelle arv, præget af hjemlighedsidealer, og 
udbygge de faglige og saglige dimensioner, så afgrænsningsproblemer mv. 
håndteres. 
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De gode eksempler udviste træk som pegede på at der arbejdes med at håndtere de 
problemområder, som præger dagtilbudsområdet generelt.  

 Der var fundet løsninger på kollegialitetskulturelle forhold, således at 
usynliggørelse af den pædagogiske faglighed og tendenser til at overgå til 
hverdagspræget snusfornuft med udgangspunkt i en tillempet form for 
venskabeligt rationale, blev modvirket af en markant faglig 
kollegialitetsforståelse med udgangspunkt i et rationale bygget på faglighed.  

 Der var fundet løsninger på kommunikationskulturelle forhold, således at 
tendenser til dekoblet kommunikativ orden som blokerer for undersøgelse 
og analyse, blev modvirket af en kommunikativ orden præget af tilkobling og 
mulighed for kritisk undersøgelse. 

 Der var etableret strategier for at modvirke professionelles ubevidste 
medvirken i marginaliseringsprocesser ved et systematisk arbejde med at 
sikre at alle børn mødes af ligeværdige og respektfulde handlinger fra 
personalet. 

 Der var etableret strategier for at personalet undersøger og modvirker 
marginaliseringsprocesser mellem børn ved et systematisk arbejde med at 
understøtte og kvalificere alle børns fællesskabssøgende sociale initiativer. 

 Der var etableret strategier for at håndtere dagtilbudsfeltets idealer om 
hjemlighed og uformalitet og de medfølgende afgrænsnings-, og 
overbelastningsproblemer. 

Da der som nævnt er tale om institutionskulturelle forhold med stærk forankring i 
hele personalegrupper, kan det anbefales fremover at udvikle 
basispladspædagogikken med udgangspunkt i at aftegne en profil for 
personalegrupper i institutioner med basispladser. Arbejdet med at etablere et 
koncept for basispladser kunne derfor anvende opmærksomhedspunkterne som 
pejlemærker i definitionen af et koncept for institutioner med basispladser. 

De opnåede indsigter bør anvendes i fremtidigt udviklingsarbejde generelt, samt 
kvalificere et kommende udviklingsarbejde omkring det kommunale tilsyn specifikt. 

Kan man ved hjælp af et koncept understøtte etablering af flere institutioner med 
kvaliteter som i de gode eksempler? 

Det faktum at de gode eksemplers institutioner i stort omfang er lykkedes med at 
skabe høj kvalitet på de studerede områder, kan danne model for andre. I den 
forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at flere forhold end de her belyste 
også kan have spillet en rolle i etableringen af god praksis. Der er således farer – og 
flere end de nævnte når der skal kvalitetsudvikles og tages ved lære af gode 
erfaringer. På baggrund af det vi har afdækket, vil det dog være vigtigt at sikre sig 
som minimum at en række forudsætninger er til stede: 
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 Supervision er en nødvendighed 

 Etablering, kvalificering og løbende udvikling af en systematisk metodisk 
tilgang er en forudsætning for at fokusere arbejdet 

 Der må være fokus på progression i forhold til: 
o Pædagogerne individuelt 
o Kollegiet samlet set 
o Barnet og arbejdet med det 
o Børnegruppen og arbejdet med den 
o Forældrene og arbejdet med dem 
o Systemet eller kulturen som helhed 

 En tilkoblet kommunikativ orden er en nødvendighed i alle processer 

 En klar og institutionsspecifik kompetenceprofil er nødvendig i forhold til 
rekruttering og uddannelse af medarbejdere, så der arbejdes i retning mod 
personalegrupper bestående af reflekterende metodikere. 

Det fremtidige arbejde med kvalitetsudvikling i forhold til denne og andre 
målgrupper bør have som mål at skabe, kvalificere og udvikle personalegrupper af 
reflekterende metodikere med forankring i en basispladsinstitutionel kultur. Det er 
således ikke i øjeblikket meningsfuldt at søge at etablere en basispladspædagogik. 
Derimod er det væsentligt omkring basispladserne at etablere institutionskulturer 
som på sigt kan skabe specifikke basispladspædagogikker. Disse pædagogikker må 
have en række træk til fælles, således at de alle karakteriseres af systematisk 
metodisk arbejde udført af reflekterende metodikere, og dermed kan være en del af 
kommunens samlede basispladspædagogik. 

 

Forslag til fortsatte studier 
Det forhold at der er en vis diskrepans mellem den definerede målgruppe, børn i 
psykosociale vanskeligheder, og den reelt forekommende målgruppe i 
undersøgelsens basispladser, kunne give anledning til at undersøge denne 
problemstilling yderligere. Således kunne man afdække hvor vidt de gode eksemplers 
pædagogik generelt kunne være hensigtsmæssig i arbejdet med børn i disse 
specifikke problemstillinger. Det drejer sig især om ADHD-, og autismespektrum-
problematikker. 

Det forhold at der er overlapning mellem nærværende undersøgelses målgruppe og 
målgrupperne i basispladser for børn med forskellige diagnoser indenfor det 
adfærdsmæssige område, kunne give anledning til et tilsvarende studie i 
basispladspædagogikken i disse institutioner. I givet fald kunne det kvalificere 
overvejelserne over indsatsen i forhold til begge målgrupper, samt afdække om det 
er muligt at overføre erfaringer mellem de to typer af basispladsinstitutioner. 
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En undersøgelse med særligt fokus på forholdet mellem fordelingen af børn i de 
forskellige pladskategorier, institutionens størrelse og arbejdets organisering kunne 
kvalificere overvejelserne om kritisk masse på personaleniveau og pædagogiske 
muligheder på børneniveau. 

I tilfælde af, at Københavns Kommune vælger at forsøge at overføre erfaringer fra de 
gode eksempler til andre institutioner gennem uddannelses- og udviklingsforløb, 
kunne et sådant forløb udforskes med henblik på at generalisere sådanne 
udviklingsforløb. 

De gode eksempler er præget af at det pædagogiske arbejde bygger på inkluderende 
principper i kombination med såvel høj almenpædagogisk faglighed som høj special- 
eller socialpædagogisk faglighed. Dette forhold kunne undersøges yderligere med 
henblik på at kvalificere den forestående specialreforms intentioner om større grad 
af inklusion i kommunens tilbud til børn og unge. Alternativt kan der etableres 
følgeforskning omkring specialreformen med særligt fokus på disse problemstillinger. 

En tilsvarende undersøgelse bør foretages for børn og unge i målgruppen i 
skolealderen. Forholdene for børn i skolealderen er pædagogisk set mere 
komplicerede, da der indgår langt flere professionelle aktører, dels fordi skole og 
fritidstilbud udgør to selvstændige arenaer med hver sine personalekategorier og 
faglige traditioner. Dels fordi disse arenaer hver for sig er generelt må forventes at 
være præget af større atomisering og dermed tilsvarende krav om sociale 
kompetencer til børnene. En sådan undersøgelse af gode eksempler på 7-15-
årsområdet vil være hensigtsmæssig i forbindelse med indførelse af 
inklusionsprincipperne. 
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